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†  
  :شائي نقاب جي حقائق

  ديباچو  جو اپيڇ ئيٻ
جي پاڪ زندگي  ملسو هيلع هللا ىلصدرحقيقت تصوف جو رسچشمو قرآن پاڪ، حديث ۽ حرضت محمد مصطفىٰ 

يو ويندو آ  نآهن، ۽ مسل جي حيثيت هن وقت  هي، تاهم انبزرگن ۽ اولياءهللا کي  صويف س
ي آهياال  ب ي هزارين سال پراڻا آهن، تن کي فلسفي جي ذريعي . قوامي ٿي چ انسا مسئال، جي

ري نه سگهيو آهي ري ن. و وڏي ۾ وڏو فالسفر به حل  ار  ٿو ه پوِء به هن حقيقت کان ان
، امام  ، ابن العر رومي،  مؤالناغزايل، سگهجي ته تصوف جي موضوع  لکندڙ سيد عبدالقادر جيال

ن  بدل عاجنيد بغداد يرتا مسل نقطئه نظر نه تنگ  جن جو ،۽ اولياِء هللا ٿي گذريا آهن ي ۽ ٻيا 
ايف هنن جو  ، ۽آهي ۽ نه محض فقهي ن عاملانه ۽ فاضالنه تحريرون روحا خواه ديني معاملن  

غالب آهي  (Materialism)ي پرستي ادَ عام طور  اهو چيو ٿو وڃي ته دنيا ۾ م. روشني وجهن ٿيون
روڙن انسانن روحانيت کي نه وساريو آهي ينئ پيدا ٿيو؟ هن . پوِء به  هو ان تالش ۾ آهن ته انسان 

ائنات ا ه وڏي ترتيب ۽ يج ،جي پيدائش جو مقصد ڇا آهي؟ مرڻ کان پوِء ڇا ٿيڻو آهي؟ هيَء 
و هالئيندڙ به آهي؟ مايض طريقي سان هيل رهي آهي، ڇا اها پنهنجي ليکي هيل  رهي آهي، يا ان جو 

رب هللا آبادي چئي ويو هو   :قريب ۾ مرحوم ا

         h ñب  رؤ ذؤق@aق
  ñ ں êëز@ êC @ڈارِؤن  ñ ںار

  اؤ     رِ    a ِ   دؤاکaے 
رب  ندو  ا مزاحيه هجڻ سان گ گهري معنٰى وارو شعر به سويل ۽ سهڻي طريقي سان ادا 

ونه آهي. هيو يرتن . پر هاڻي ڏسون ٿا ته مغرب به ذوق روحا کان وانجهيل  ا جي  مون آمري
تاب مون کي نظر آيا ۽ ايف  تاب گهرن ۾ ڏٺو ته ا تصوف بابت  اتان جو  اندازو ٿيم ته وڏن 

هيل طب   .متاثر آهي ۽ روحانيت الِء اڃايل آهي گھڻي ڀاڱيقو تصوف کان پ
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يرتيون تصنيفون نظر آيون مؤالنامون کي خاص طور  مثنوي ۽   مؤالءِ مثال طور . رومي بابت 
ا  ،روم جي ضخيم ۽ عاملانه مثنوي ، 12جي و جو انگريزي ترجمونن نهت سالن ۾ لکي و قابل  جي

يو آهي لسن  تاب  ف ٻياموصو  .پروفيرس ن مغرب جي علم ۽ دانش  .آهنتصوف  لکيا به يرتا 
لهه مغرب ۾ جنهن شاعر جو سڀني کان وڌي مطالعو  جي حلقن ۾ اها مڃيل حقيقت آهي ته اڄ 

ه  و مغرب جو شاعر نه بل سندن شاعري جا مختلف انگريزي . ِء روم آهيمؤالنايو ٿو وڃي سو 
تاب گھرن ۾ ا توه   .ان کي سجايل نظر اينداترج اتان جي 

ي شميل جرمنيَء ڄا هوندي به  ا رومي کان عالوه شا مؤالنامحرتمه ائني م هه عبداللطيف ڀ
ايف لکيو آهي ۽ عالمه محمد ت بابت  لسن عالمه اقبال جي . اقبال جي تعلي ارسار ”پروفيرس ن

يو آهي “خوديرموز بي”۽  “خودي ي طر . جو به ترجمو انگريزي ۾  ، امام غزايل ۽ ٻ اه ح ابن العر
و آهي تابن جو به ٻ ٻول ۾ ترجمو ٿي چ رام جي  يف الحقيقت ان طريقي سان اسالم . صوفياِء 

  . جو ڦهالُء مغرب ۾ ٿي رهيو آهي
ا ۽ عالمه محمد اقبال جي شاعريَء ۾  مؤالءِ عظيم صويف شاعرن  روم، شاهه عبداللطيف ڀ

. لکيو اٿم“ زندگي جو سفر”ڏٺي آهي ۽ ان بابت پنهنجي ڄاڻ مطابق تصوف بابت مون ساڳي تعليم 
اڻ  ، ڇا يو ته هو ڇپرا تاب مون پنهنجي پياري دوست مرحوم عيل احمد بروهي جي حوايل  اهو 

راچيَء ۾ رهندو هو ۽  ادب جو وڏو ڄاڻو هو ۽ انگريزي زبان  به خاصو  و به سنڌي علم پاڻته هو 
تاب هن. عبور هيس يو اهو  و. ه پريس جي حوايل  ه منهنجو فرزند عبداملاجد، جي م ن ت ان

راچي ۾ مقرر هو، س کا ۾ آفيرس هو ۽  ي جي تنه ئ راچي يونيورس ئي ته  ن مون کي فون 
تاب هو  ا لطيفعبدالشاه ”سنڌي شعبي وارن جي بيحد خواهش آهي ته هيُء  پاران “ چيرئ ڀ

تاب جي ڇپا الِء اڳواٽ ڏنل پنج هزار . مگر چڱي طريقي سانمون چيو ته ڀل ڇپرائ . ڇپرائن مون 
ونه ورتا يل و ته منهنجا . رپيه به واپس  اپي مون ڏانهن مو هن ان جي  تاب ڇپجڻ بعد ج

ري ويا ر غلطيون هيون. پگهر ن منهنجي لکيل مسودي ۾ عر ۽ فاريس جون . مون ڏٺو ته ان ۾ بيش
تابت ۾ عبارتون ۽ شعر به هئا جن ون هيون  انداز ته جي   ۾ ُجٺ ٿيل سنڌي زبان سان پر ، ُچ

جھه تصحيح. هئي نه تاگھ ا به ايو، هنن  ، را به مون اختياري وارن جو ڌيان ان ڏانهن ڇ
ي وارن لکايو . قائم رهيون جنهن الِء مون کي ڏاڍو افسوس آهي پوِء به مگر ا غلطيون اهو يونيورس

ن آهي ته ڇپ به سندن ن هحق ۽ واسطا  مون. آهن پر اهو صحيح نه آهيا جا حق ۽ واسطا و
يا   . تاب ڇپرائڻ جي اجازت ڏ هئيفقط هئا، ک  حوايل نه 

تاب ٻيهر ڇپرائجي جو درست صورت ۾ هجي يرتي آهي، . سوچيم ته  پتو نه آهي ته زندگي 
تاب نئ رس ڇپرايودوس جو به اهو  ارصا. تاب غلط صورت ۾ نه رهي   .ر رهيو ته 

ري سگهان ونه هو جو ان ۾ درستيون  محرتم پروفيرس محمديوسف . مون وٽ ايرتو وقت 
ري ان کي نظر  اڻي مهربا  اليج الڙ ٽ  ي ڍيو جنهن الِء مان سندس شيخ پرنسپال  مان 

ر    .گذار آهيانش
نگ ۽ يل آؤٽ جو ائپ سي مل  نگ، م ذمو منهنجي فرزند  تاب جي فائينل پروف ري

ندي ان ۾ درستيون  ل  نگ جي علم ۽ تجر کي استع مپيو عبداملاجد کنيو جنهن پنهنجي سنڌي 
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ي هن روپ ۾ آندو تاب هن روپ ۾ اڄ  .ري، سنواري، سهي وششن کان بنان هي  هن جي 
  .منهنجون کيس دعائون آهن. ها توهان جي هٿن ۾ نه هجي

ر ۽ مرصوفي جي تقاضا اها هن  ڄ م جي سنڀال جي تاب جي ڇپا جي  هئي ته هن 
و هر لحاظ کان منهنجي قلمي  نه ٿوآٌء پاڻ  يان، جي ي ڄاڻو ماڻهوَء جي حوايل  ري سگهان ته اه

م ۾ مون جيرتي دلچسپي به وٺي ري ۽ انهي  ان الِء مون نامور محقق ۽ . پورهيي جي قدردا به 
ر درمحمد پٺاڻ کي گذارش يو  دانشور ڊا ئي ۽ هن صاحب علم دوستيَء جو ڀرپور مظاهرو 

  .ٿورائتو آهيان بيحد مان سندس جنهن الءِ 
تاب ۾ به  تاب ان موضوع بابت آهن ۽ هن  ي  تصوف جي تفصيل ۾ سنڌي زبان ۾ ٿورا 

ا ۽ عالمه اقبال جي نقطئه نظر مؤالءِ نهن حد تائ تصوف بابت  .ونه ويو آهيان   روم، شاهه ڀ
ئي اٿمروش وشش  ي ڳالهيون ۽ شعر بار بار  .ني وجهڻ جي  تاب ۾  هندڙن کي  ن آهي پ مم

ي شعر يا واقعا ه کان وڌي موضوعن سان . ورجايل نظر اچن ان جو ه سبب ته اهو آهي 
ري  تاب يا تحقيقا مقالو نه  ٻيو، ته. انهن جو ورجائڻ ناگزير هوالڳاپيل آهن تنهن و دريس  هي 

هندڙ آهي، بل  چهري آهي جنهن ۾ مون  ماحول ۾ سان دوستانه نمصنف جي پ ه قسم جي 
يو  ي طرح جو  آهيتوهان سان پنهنجون سوچون، پنهنجو مطالعو ۽ پنهنجو تجربو ون جنهن ۾ اه

  .ورجائڻ به ه فطري انداز آهي
ي غلطيون رسزد ٿيون هجن هن مون کان  هندڙ  ، ۽ يقيناً ٿيون هونديون،جي ن کي ته پ

َ  يگذارش آهي ته اه ندانظرا ه آفاقيهن . نداز  ي ۽ اهم انسا موضوع بابت جي ن مون کان 
رڻ الِء مان . ريم معاف فرمائيندومؤال لغزشون ٿيون آهن ته  هندڙن کي گذارش  توهان مهربان پ

ازيؒ    .جي الفا شعر جو سهارو وٺندس حرضت حافظ ش

hن ش : 9   ê   ر ؤ 
 êCد a  از    ِ  

  جانِء؛ه ڍكجانِء، طعنه زني نه كس تڏِ  منهنجا عيب(
 .)آهي ته كو به אنسان خطائن کان آجو نه ڇو

 عبدالغفور ڀرڳڙي  
 2008جون 

 هڻاڙال منزل، يڳ ر ڀ

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

viii 
 

†  
  :واقعي احوال

رين   ديباچو جو اپيڇ پ
رڻ ايرتو آسان نه آهيه اهم ۽ اڻانگو موضوع آهي جنهن سان “ زندگيَء جو سفر” . انصاف 

ش ۽ تامل بعد تصوف جي اهم موضوع  قلم کنيم شم نه صويف آهيان، نه تصوف . گھڻي ذهني 
ري سگھان ٿو، نه صاحب علم  ا دعوٰى  پر  .عمل آهيان ۽ نه  اديب يا اهل قلم وجي ڄاڻ بابت 

يچئهللا تو آهر  َ  تَقَۡنُطوאَال {، سي هن درياه ۾ گھ ۡ ري پيس }ِة אِمن رَّ  .چئي هن اڻ ڏٺل سفر  ن

 .سگھه يكسگھان  يك تار، يك ترאن يك
هه ۾ آٌء ايم اي ۽ ايل ايل  جو شاگرد هوس1946ع کان 1944 ي عليڳ . ع تائ مسلم يونيورس

داخال ورتم، ۽ اهو ان الِء ته فاريس جو پروفيرس  ۾ دوس جي مشوري  ايم اي الِء فاريس جي شعبي
ر رحمتون هجن،ڊا انتها الئق فاريس جو  نه رصف ر هادي حسن صاحب، مٿس هللا پاڪ جون بيش

ه ۽ فائق استاد ، مشفق ۽ محبتي انسانمقرر فصيح ۽ بليغ وانگريزي زبان ج هو، بل  به ، همه گ عا
و خوش اخالق، خوش گفتار ۽ خوش پوشاڪ انسان وري ڏسڻ ۾ نه آيو. هو چر ڏين. اه هن لي دو ج

ونه ٿيندو هو هو ته وقت  :چوندي هئي ته اينئ ۽ دل گذرڻ جو احساس  

ے  اؤر ñ  ؤہ :  @  
ون سورن جون سمجهايونڊا  ۽ سندس قول .ر صاحب پنهنجي خون جگر سان شاگردن کي س
ِ  ٺاڻ۾ ماکي واري مِ  ردار  ايم اي ۾ اسان  ه پيپر تصوف جو به.  واري خوشبو هئيخِ  ۽ ُمش

تاب نصاب ۾ رکيل  ۽ محمود شبسرتيؒ  روميؒ   الدينهو، جنهن ۾ اسان  عارف جالل جي اشعار جا 
تاب . هئا ر محمد اقبال جا  ي طرح عالمه ڊا ، جن جو اسالمي “رموز بيخودي”۽ “ ارسار خودي”اه

هڻا هئا ر، فلسفي ۽ تصوف سان تعلق آهي، يس به اسان کي پ اعري حقيقت اها آهي ته فاريس ش. ف
ي طرح هن موضوع . دنيا جي بهرتين شاعري ليکي ٿي وڃي ۽ ان ۾ تصوف جا اڻملهه خزانا آهن اه

ا چڻنگ . سان ابتدا آشنا ٿي و آهي، پر جي جيتوڻي ان زما کي اڌ صدي کان زياده عرصو ٿي چ
انهياڃان ان وقت چويل ۾ پئي سا    .تائ وساڻي 
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ؒ  فشاه عبداللطي ا ح سنڌ سان واسطو آهي، مگر سچ پڇو ته هو اللئه صحرا  جو ظاهري طر  ڀ
و واس نه ورتو. رهيو ا خراج عقيدت . هن جي شاعري جي سڳنڌ ۽ رسهاڻ مان اسان  وڌ ۾ وڌ جي

ر کي  ئيهن عظيم صويف شاعر ۽ مف ، سا آهي سندس درگاهه  دعائون گھرڻ، باس باسڻ،  پيش  و
يل هجي . ائڻڳائڻ وڄائڻ، ميال مچائڻ ۽ سيمينار سج هن سندس تعليم اسان جي نس نس ۾ س جي

ن ۽  اتفاقي،  ، باهمي جنگ جهي ري پريشان ها ۽ رڳ رڳ ۾ رچيل هجي ته يقيناً اسان ذهني ۽ ف
ار نه هجون ها ا گھوٽ سان اسان جي . باطني خواه ظاهري بدحايلَء جو ش پر سچ اهو آهي ته ڀ

 :شاهه صاحب غلط نه فرمايو هو ته. روحا وري ۽ نه  عقيدت رسمي ۽ زبا آهي ۽ نه حقيقي
 ؛سي آيتون آه انئيا،ڀجي تو بيت 
 .يڏپريان سندي پار  ،نيو من الئ

اليجي نصاب جوشاهه صاحب جو رسالو اسان جي اس  . حصو هجڻ کپندو هو الزمي ويل ۽ 
هيل سنڌيَء جو فرض آهي جينئ ته ان ۾ اس . ان الِء بهرتين الئحه عمل آهيان جو گھرو مطالعو هر پ

بهرحال اسان جي بدبختي آهي جو اها صورت حال هلندي ٿي اچي جو اسان ان  بها خزا مان فائدو 
و ته پوِء زندهه رهڻ . اُميد ٿيڻو ناهيمگر نا . وٺي نه سگھيا آهيون ه دفعو اميد جو دامن هٿان ڇ

ن آهي ُء . آهي نه ويواڃان دير بيش ٿي آهي پر وقت . نامم اهو رضور مڃبو ته شمس العل
ر ر نبي بخش خان بلوچ ۽ ٻ صاح عمر بن محمد دائود ڊا ر هوتچند گربخشاڻي، ڊا ي، ڊا پو

ايف آهن وششون نا ري چڱو چوکو لکيو آهي، مگر اهي انفرادي  هن مقصد جي . ايف محنت 
 .هيجدوجهد جي رضورت آ  همه وقت۽  همه گ ،حصول الِء ه منظم

ري  هن شاه صاحب سان  اسان انصاف  ۽ عالمه محمد  سگھون ته پوِء عارف روميؒ  نه ٿاج
ٿي ٿو پيدا ٿئي الم ۽ پيغام کي سمجھڻ جو سوال   هن  !اقبال جي  البته انگريزن کان اڳ ج

جھه ڄاڻ هوندي هئي دؤرفاريس زبان جو  جھه نه  ت ۾ مثنوي بابت  ه مدرسن ۽ م . هو، ت
و آهيؤ اهو دمگر  لهوڙا . ر به ڏيڍ صدي اڳ ختم ٿي چ ۾ هو ۽ مٿس فاريس  دؤرشاه صاحب 
ً شاعرن ايف اثر هو ،رومي مؤالنا ، خصوصا . رومي روحا مرشد هو مؤالناعالمه محمد اقبال جو ته . جو 

نهي  ئي ته هنن  جھه ڳالهيون  شاعرنان الڳاپي سبب  مون اها جرئت  ر ۽ خيالن بابت  جي ف
ريانقل تاب ۾ تصوف جي . مبند  ن بزرگن بابت عرض رکيو آهي، مگر هن  مون نه رصف هنن 

ئي اٿم،  وشش  جھه لکڻ جي  جھه نه  رشوعات، علم ۽ ٻ صويف بزرگن ۽ مصنفن بابت به 
ا سويل ۽ معمويل ڳالهه نه  رڻ  مگر موضوع ايرتو ته وسيع ۽ محنت طلب آهي جو ان سان انصاف 

  .ٻاهر آهيبهرحال ي وس کان منهنج اها آهي ۽
 .يوٿورق  كپورو نه ه ،وئي يٿعمر پوري 

ندو هالن ته تصوف ۽  صويف رصف . هم معنٰى لفظ نه آهن Mysticismابتدا ۾  اهو عرض 
ت جي روح  آهي ۽ نه ان کان  اڻ ته تصوف جو بنياد اسالمي تعلي نن تائ محدود آهن، ڇا مسل

۽ اولياَء تعصب ۽ تنگ ديل کان بيزار رهيا آهن، پر اها سوچ به تصوف جي جيتوڻي صويف عا . ٻاهر
ي ۽ محبت جو نتيجو آهي وٺيو ويندو آهي. همه گ ونه  نهن کي به صويف    .اسالم کان ٻاهر 
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جنهن جي الِء عشق جو اڻائو  آهي تصوف ٻڌا ٿو ته انسان جي منزل رب تعاٰىل جي ذات پاڪ
رڻو آهي ۽ نه دنيا د ارخانن ۽ عياش جو حصولپنڌ  هد  زندگيَء جو نالو منزل الِء جدوج. ولت، 

تاب جو نالو تنهن. آهي  .رکيو اٿم“ زندگي جو سفر”ري هن 
ندس، مگر ان جو مطلوب ۽   رڻ جي جرئت  تصوف جو مطلب ۽ مقصد مخترص طور پيش 

رڻ ۽ ان جي روشني ۽ فيض وٺڻ رصف سچي صويفَء جو   تصوف  . آهن مقدرمقصود حاصل 
ونه ٿو ٿئي، پر مقصد آهي ته دل ۾  و صويف  هڻ سان  تاب لکيل آهن، تن جي پ ي سٺا  جي

اميا آهي هن ه خلش، سوز ۽ گداز پيدا ٿي سگھي ته اها به وڏي  هن دل ۾ عشق ۽ . جي ج
ه تصوف جو رستو کلندو  شف ۽ مشاهدن جي ذريعي منجيسوز پيدا ٿيندو، ت  ، زل و رياض

َء جو راز آهي اميا   .ڏانهن وڌندو ويندو ۽ ان ۾  
ري مون چاهيو  ونهي تنهن تاب  مل ۽ مبسوط  و به م سنڌي زبان ۾ هن موضوع  

ريان نهن حد تائ پورو  ميَء کي  م علمي جو بخو  ،ته ان  وتاه ۽  جيتوڻي پنهنجي 
ي. احساس اٿم ه خرب ته مون کان پوِء اهل علم ۽ قلم هن  ِهيَء ابتدا منهنجي طرفان ٿي آهي، 

ري، سنڌي علم  و موضوع  لکن ۽ اهو خال ڀرين ۽ اهل وطن کي ه املهه ۽ قيمتي تحفو پيش 
ن جھه . ادب ۾ اهم اضافو  ايف  ندو هالن ته انگريزي ۽ اردو ۾ تصوف بابت  اهو به عرض 

تاب مو . لکيو ويو آهي جود آهن، مگر انهن ۾ شاه صاحب جو عارف رومي ۽ عالمه اقبال متعلق به 
يل آهي ر نظرانداز  نهن حد . ف تاب ۾  ت کي هن  رن ۽ شاعرن جي خياالت ۽ تعلي نهي مف

ئي اٿم وشش  رڻ جي    .تائ پيش 
ا . مان نه اديب آهيان نه وري علم و ادب سان واسطو اٿم ع کان 1944البته اها چڻنگ جي

ينئ عطا پر . پئي دکياڃان چويل ۾ پئي سا  مان خود به سمجهڻ کان قارص آهيان ته مون کي جرئت 
ي عاملانه، روحا ۽ نازڪ موضوع  قلم کڻان ج و سمن کان وڌي گهرو ۽ وسيع آهي، يٿي جو اه

ه ارو تاڻ ه چوڻ وڌي درست ۽ موزون ٿيندو ته ان جي وسعت ۽ گهرا المحدود آهن ۽ آءٌ  اينئ بل
ه. آهيان ي صدين ۾ وريل پيدا ٿيندا آهن، يس به  ن ابو عيل ابنج يم ۽ فلسفي، جي ا ح سينا جه

ي  ي حيثيت آهي؟ البته ه ه روحانيت ۽ تصوف جي دنيا ۾ مجبور ۽ الچار آهن، ا منهنجي 
هن دنيا جي  ن خلش رهي ٿي ته هر انسان جي و ٿي، پنهنجي اندر ۾ جهي جهميلن کان ٿورو پاس

ندو، جا کيس  جها پا ۽ ذهن  زور ڏ شش رضور محسوس   ته هو ه مسلسل آواز ۽ 
ايف هوندي رڻ الِء  ازيؒ . آرام  ندي حافظ ش   :خوب فرمايو آهي انهن ماڻهن جي ترج 

ê ا ؤ   ں  aِل  a دم hا در  ں    
h   6دارد êC :د س 

  يلو هر جو وڇ ونهي،ك مون کي دل جي آستان ۾ به عيش ۽ آرאم(
ي  يڄو ڈگهن  .)وقت אچي ويو آهي وج وچكجو  يوڻپال ٺא ته يارڏ وٿيادگ
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ن ۽ پيچيدگ ۾ مرصوف آهيان، تنهن  الت آهي، صبوح شام ان جي جهڳ منهنجو ڌنڌو و
ونه پئي مليو ونه هو ۽ وقت به گهڻو  مگر شاباش هجي منهنجي دوست . ري ماحول به سازگار 

تاب لکڻ الِء محمد بچل  الت ۾ به گ رهيو، ۽ جنهن مون کي  تنيي صاحب کي جو مون سان و
يو ۽ مشورا ڏنا محمد بچل، شاهه لطيف جو شيدا آهي ۽ اڳ به شاهه سائ  . همٿايو، آماده 

تاب  هن اها . لکيو اٿس Legacy of Bhitaiانگريزيَء ۾ ه  افزا نه ٿئي ها ته شايد  حوصلهجي
م ال  رگذار آهيانهن  ري تنيي صاحب جو تهه دل ش   .ِء همت به نه ٿئيم ها، تنهن 

تاب جي ابتداء ۾  و  مؤالءِ هن  روم، ڀ ڌڻي ۽ عالمه اقبال جو مخترص احوال ڏنو اٿم، جي
ري انهن . ام رضوري آهي ي ه ٻئي سان الڳاپيل آهن، تنهن  ان بعد مختلف مضمون آهن جي

هڻ منا  .سب ٿيندوسڀني کي ترتيب وار پ
ندا، ڇو ته عارف رومي، شاهه  وتاه ۽ لغزشن کي نظرانداز   ، اميد اٿم ته منهنجي غلط
صاحب ۽ عالمه اقبال  لکڻ سولو نه آهي ۽ هيَء طبع آزما رصف ان ذات پاڪ جي آرسي ۽ اعانت  

رڻ وارو آهي رم جي حد آ نه حساب، هو  رهن  تعاٰىل جي  رب. ئي اٿم، جنهن جي علم ۽ 
مزور قلم کي جگر جي رت ۾  ہٗ ال رشي ل ذات پاڪ، ان قادر مطلق ۽ وحدهٗ  جو نالو وٺي، پنهنجي 

، مبرش ۽ منذر، رحمت اللعامل ۽  تاب لکيو اٿم، ۽ هميشه ان معلم االهي، داعي ربا ٻوڙي، هيُء 
ون ۽ شافعِ محرش ، رسور  ته هو  مون اڻ ڄاڻ  کي ٻاڏائيندو رهيو آهيان ملسو هيلع هللا ىلصمحبوب رب العامل

رڻ فرما   .جي رهربي 
 ؛אوندאهيءَ ۾ سوجهرو ،سندوم ٹم ڻكما

 ؛نه ويندوم يڇڎ ،حشر ويل حساب ۾
 .يڌڻ يچك وهياروك ندوم،ك ڎساريو س

 شاهه    
  يشنياز 

  عبدالغفور ڀرڳڙي
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†1  
 روم ؤالِءم

۽ وאلد جو نالو  אلدين سندس نالو جالل. روم به كوٺيو ويندو آهي مؤالءِ رومي کي  مؤالنا
سندس وאلد بزرگوאر هك وڏو صاحِب دل  .ع ۾ ڄائو1207رومي بلخ ۾  مؤالنا. هو ولد بهاُؤאلدين
ويو، مگر وري  رقند جڎهن رومي پنجن سالن جو هو ته وאلد صاحب بلخ مان لڎي. عا هو
ن سازش كري .وאپس آيو ا يאلدين خوאرزم جا كن ڀروقت جي بادشاهه عالؤ پر אتي جي عا

بور كيو کيس حال . سخالف ڀڑكايائون بهاُؤאلدين مؤالنا ۽ و وري ترِכ وطن الِء  هك ڀ
 تركي جي אتر אوڀر ۾ وאقع شهر אع چئي، אچيديت، بلخ کي هميشه الِء אلو אلدين جالل۽ هن 

علماِء . سال هئي 12رومي جي عمر  مؤالناאن وقت . قونيه ۾ دאئمي سكونت אختيار كئي
. کي بلخ ۾ رهڻ ڏين ها بهاُؤאلدين مؤالناآرאم كرڻ ڏنو آهي جو  علماِء ُسوهن حق کي كڎ

אلدين خوאرزم هك خوشامد پسند ۽ كوتاه وقت جو بادشاهه عالؤ خاص كري جڎهن
אڳ جو ذكر  جنهن كا چڱائي رکيل هئي قدرت طرفان بهرحال אن ۾ به. نظر حكمرאن هو

 .אيندو هلي

هيو  نه صرف هك عا بهاُؤאلدين. سندس وאلد بزرگوאر هو۾ אستاد  ومجو دي عل مؤالنا
قونيه وאرن سندس وڏو آدرڀاءُ كيو ۽ . هزאرين مريد ۽ معتقد هئا جنهن جا  طريقت به هوپر پِ 

 .لڳا گھارڻهو אتي سكون ۽ عزت سان وقت 
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ُ . رومي جسم ۾ سنهڑو ۽ كڻك رنگو هو مؤالناچون ٿا ته  نو هئس، مگر قد پورو پ
وني سانאکيون אند هجن ۽ אنهن ۾ گم هئس جو ڄڻك كنهن گھري سوچ ۾  پيهيل ر تي אهڑي 

ن . אهڑي ته مچك هئي جو ڏאنهس كو گھوري نهاري نه سگھندو هو هو پروفيسرن يا وڏن عا
 . ۽ ٹوپي پائيندو هو) Gown(وאرو چوغو 

 ردار
مناظرن ساري عمر تعصب، تنگ د ۽ . هو شروع کان ئي الثاني كردאر جو مالك هو

کان عالوه ٻيو كجھ  وقت وڃائڻ ۽ منافرت پيدא كرڻته مناظرن مان  رهيو ڇو پريکان 
مل هو مؤالنا. آهي حاصل نه ٿيندو ايائ .سرאپا ص ۽   بهاُؤאلدين. كنهن کي كڎهن به نه ر

اظ کان پنهنجي وאلد کان مؤالنابيشك وڏو عا هو مگر  سندس . گھڻو אڳ وڌي ويو علم جي 
 . אسالمي علوم ۽ مسائل تي کيس گھرو عبور حاصل هو. عزت ۾ وڏو אضافو אچي ويو۽ هرت ش

طبيعت . هو ۽ بي معنىٰ אختالفن ۾ אعتبار كونه هوس مكمل طور تي آجوتعصب کان 
چون ٿا ته هك دفعي كنهن گھري سوچ ۽ فكر ۾ . سئنا ماتر به كونه ه كاوڙ۾ 

جا  مؤالنا. جي مٿان كريو مؤالنالڑهكندو אچي مستغرق هو ته هك نشيئي ٿاٻا کائيندو، 
هن سندن پ ۽ مرشد جي نهن نشيئيءَ کي جوڳي سيکت ڏجي ج مان אٿيا ته كاوڙمريد 

 تنبيهه كندي ک مؤالنامگر . فكر ۾ رخنو وڌو هو ۽ گستاخي جو مرتكب ٿيو هو
جهيو ته”چيو،  روكيو ۽ نجي אک سان هي ٻاهرאن آيل شخص نشي ۾ آهي، پر هاڻي پنه مون 

 “.آهن به هو نه پر منهنجا مريدرڳو ڏسان ته نشي ۾ ٿو 

هن کي אنسان الِء عزت هوندي هئي، پوِء چاهي كهڑي به مذهب ۽ ملك سان وאسطو 
هك دفعي . ث مباحثا ۽ مناظرא هن جي علمي ۽ طبعي دאئري کان دور هئا. رکندڙ هجي

 به אسالم جي ٻاه فرقن مان كنهن سان ؤالنامقونوي نا هك عا کي خ پئي ته  אلدين سرאج
كن  منطقيکيس رکي، جا ڳالهه  نه ٿوאختالف  پنهنجي هك  אلدين مولوي سرאج. لڳيطرح نا
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. کيس شرمندو كري يكر آڏي پڇارومي کان אن بابت  مؤالنادوست عا کي چيو ته هو 
 صاحب کي موقعو ملي ويو جو ترديد نه كئي، جنهن تي אن ڀاڙي مؤالناعا وڃي سوאل پڇيا پر 

سڀ אلزאم ۽ نامناسب زبان ص سان سڻندو ۽  مؤالنا. يس۽ منافق كوٺ الهائيکيس گهٹ وڌ ڳ
آهستگي سان  سڀ ُسڻي سهندو رهيو، کيس غصو ته نه آيو بلكه مشكندو رهيو ۽

 :بقول شاهه صاحب“ .متفق آهيانسان به  تنهن انمتون جيكي چوين ٿو ”چيائينس، 

 ؛وאتان ورאئي ،تون َم چئوو چوني ه
 ؛خطا سو کائي ،ريكجو  رאئيڳא  ڳא 

 .يك كوאرو  يكويو  ،پاند ۾ پائي

 دؤررومي جي زندگيَء جا 
 :روميءَ جي زندگي کي ٹن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو مؤالنا

جي  مؤالناج  وڎهن هو ڄائو ۽ بلخ کان قونيا پهتع تائ ج1244کان  ع1207پهريون حصو 
وڏي عا وאري  هك جي قونيه ۾ مؤالنا. كئي بهاُؤאلدينتربيت سندس وאلد بزرگوאر تعليم ۽ 

 عالئقن قونيه ۽ אن جي آسپاس. حيثيت هئي، کيس خوאص توڙي عوאم وڏي عزت سان ڏسندא هئا
خود بادشاهه ۽ אم به אچي سندس وאعظ ٻڌندא . جي هاכ ُهئيدي علم ۽ دאنش  سندس ۾
ند عوאم جو ت. هئا هن جي علم جو فيض سڀ الِء عام هو . ه كو حساب ئي كونه هوعقيد

אلبته . کليل هوندא هئا ۽ هر ويل، الءِ  توڙي خوאص غرض هر كنهنعوאم  ،۽ سندس دروאزא
ن سان ملڻ جو شوق كونه هئس  .بادشاهه ۽ אم

يز آيو جنهن 1245ر ؤجي زندگيءَ جو ٻيو د مؤالنا س ت ع کان شروع ٿئي ٿو جڎهن وٹس 
 .روم بڻايو مؤالءِ ندس زندگي ۾ وڏو ذه هيجان ۽ אنقالب آڻي مولوي روميءَ مان س
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د ë  ی ال رؤم êاز     
ِم  a   :aی ëê 

يزي جي غالمي אختيار نه  ،يوٿروم نه  مؤالءِ مولوي رومي تيستائ (  س ت  ).يائكجيستائ 

يز”ر ۾ ؤهن د س ت آيو جو سوز ۽ گدאز جي نغمن ۽ غزلن سان ڀريل وجود ۾ “ ديوאن 
 .آهن اאن ۾ پنجاهه هزאر مصرع. آهي

جنهن ۾ شهره آفاق مثنوي لکيائ جنهن کي  آهي دؤرع وאرو 1273ع کان 1261ٹيون دؤر 
ان جاميؒ ، عاشق رسول ۽  ،مالن عبدאلر ، شاعر، صو جيكو پنهنجي وقت جو وڏو عا

 .ارسيءَ جو قرآن كوٺيو آهيسون كتابن جو مصنف هو، تنهن ف

یؤیؤی
 h ِن  ںآ  ی در ز

پروفيسر . مثنوي کيس الزوאل بڻائي ڇڎيو ۽ تصوف ۾ بلند ترين مقام حاصل كيائ
و كيو آهي  ن جو אنگريزي ۾ تر نكلسن، جنهن مثنوي جو گهرو مطالعو كري، אن جي دف

، تنهن جو چوڻ آهي روم جي زندگي ۽ شاعري مؤالءِ ۽   :بابت مكمل تبصرو كيو אٿئ

 يکاريندوڏאونهو ۽ خاموش درياه آهي جو بيشمار خوبصورت نظارא  ،شاندאر كمثنوي ه”
ن كه يڃو  “.وٿ ريك ڙوڇ۾  ڈبي پايان 

يز الِء لکي ٿ س ت  :وسندس ديوאن 

 جي ويرאنن ۾ جبلن وكآهي جي روكشوريده وه رپور،ڀ وڑאه كسندس ديوאن ه”
 “.وٿزور سان وهندو رهي  يندوڏ لونڇא
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  وقت جون حالتون
شمكش ۾ مبتال هئي، אن كري אهو אسالمي دنيا אن وقت زندگي ۽ موت جي ك

 .אحوאل ڏجي كجھ جو ۽ پسمنظر ضروري آهي ته אن وقت جي خون آشام حال

جهندא آهن א ماڻهو عام طرح سڀاڳ وאرو אنگ نه  هن جي אنگ کي كي אهو صحيح . ت
ه مسلمانن الءِ جي يا غلط، پر ه َ عيسوي صد ت  אن جو مثال تباهي ۽ بربادي آندي جيكا ئ

אچو ڏسون ته אهي كهڑא زلزال . אها هجري سن جي ست صدي هئي. كو نه ٿو ملي تاريخ ۾
 .جن אسالمي دنيا کي لوڏي رکيو هئا

 َ مكه معظمه هو . ۾ مسلمانن جون فتوحات אنتها کي وڃي پهتيون پهرين ئي هجري صدئ
پهچي وڃي  )אندلس(אسپ سڄي אتر אفريقا کي فتح كري، . کان شام، אيرאن ۽ سنڌ تائ پهتا
ُ . يورپ جا دروאزא کڑكايائون ي هيٺ موسىٰ بن ن هجري ۾  92ص ۽ طارق بن زياد جي ره

شعبان جي رאت تي אندلس جي كناري تي هك هزאر نوجوאنن جو  27. אسپ فتح كيائون
אلٹر نالو ئي جبل. ويا تنهن بعد مسلمانن جا ٻيا ٻيڑא ۽ لشكر پهچندא دستو پهتو، אلطارق مان ج
هنن كناري تي پهچي پنهنجا ٻيڑא ساڙي ڇڎيا ۽ چيائون ته אسان کي پوئ موٹڻ جو . ورتل آهي

مسلمانن אسپ ۾ هك مهذب ۽ روאدאر سياسي حكومت قائم كئي، . سوچڻو ئي نه آهي
يورپ ۾ سائنس ۽ . ۾ غرق هو אوندאهيجي  ۽ تعصب يورپ جهالتجڎهن ته אن وقت سارو 

قرطبه، غرناطه ۽ ٻ شهرن ۾ علم ۽ سائنس جا مركز قائم . علوم و فنون جو نالو به كو نه هو
يورپ . אسپ جي فتح بعد مسلمان אٹلي ۽ سئٹزرلينڈ ۾ گھڑيا ۽ سسلي فتح كيائون. كيا ويا

دאخالئون وٺڻ لڳا جيئن هينئر مسلمان آمريكا ۽  يئنא ۾ درسگاهنجا نوجوאن هاڻي אسپ جي 
هو אنهن جن مسلمانن سر تريءَ تي رکي يورپ تي كاهيو . يورپ جي يونيورسٹ ۾ وڃي وٺن ٿا

مسلمان אن مقصد کي وساري ويٺا ۽ پاڻ ئي  سانگذرڻ  وقتمگر  .مقصد مدنظر هو کي אعلىٰ 
سالن جي حكومت  500 אهو ٿيو جو نتيجو. خود غرض ۽ بي אتفاقيءَ جو شكار بڻجي ويا

حكوم ۾ ورهائي ڇڎيو ۽ אها  ٻارهنهنن جي نفاق אسپ کي  عيسوي ۾ ٻاره صديبعد 
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وאضح ثبوت مسلمانن جي ٻ مذه طرف روאدאري جو  .۽ אبتدא هئي سندن تباهي جي نشاني
 .ٿيا نهعيسائي ۽ عيسائيت אسپ ۾ ختم  سالن جي حكومت جي باوجود 500אهو هو جو 
ه ع عيسائي طاق کي  حسي، نفاق ۽ غدאريءَ  يسوي صدي ۾ مسلمان حكمرאنن جي بيت

. دعوت ڏني، جن متحد ٿي مسلمان حكوم کي ختم كيو ۽ مسلمانن الِء تباهي آندאئون
ي جو אعالن كيو1266 باقي وڃي غرناطه بچيو . ع ۾ رومن چرچ، مسلم حكوم جي خا

۽ كجھ ئي عرصي ۾ אسالم ۽ مسلمانن جو  نهنجي قبضي ۾ آندو۾ عيسائ پ ع1492جنهن کي 
אڄ سارو يورپ  شايد مسلمان جيكڎهن متحد هجن ها ته. אسپ مان نالو نشان مٹائي ڇڎيائون

 . אنهن جو هجي ها

  صليبي جنگيون 
دنيا . ع ۾ پوريون ٿيون1291 ۽ تقريباً ٻه صديون هليون ۽ ع ۾ شروع ٿيون1092אهي جنگيون 

۽ خود پنڈت جوאهرالل نهرو لکي ٿو ته يورپ کي جيكا ترقي، تعليم ۽ تهذيب عطا ٿي،  گوאه آهي
جي  אن زماني ۾ پوپ. سا صلي جنگ جي طفيل مسلمانن سان رאبطي ۾ אچڻ كري ٿي

پوپ جي . س تابع هئاخود عيسائي بادشاهه به سند ۽ شخصيت ساري يورپ تي حاوي هئي
ي هيٺ س حد ٿيون ۽ مسلمانن جي خالف אعالن جنگ كيو ي يورپ جون طاقتون متڄره

. وڃن وאپس ورتيونويو ته جيئن عيسائ جون مقدس جايون طاقت جي زور تي مسلمانن کان 
اد جو زبردست  عام عيسائ هن جنگ کي پنهنجي مقدس مذه جنگ تصور كندي א

قدس بيت ،فلسط. مظاهرو كيو رאئڻ الِء هنن جاين کي آزאد ك مقدس۽ عيسائ جي ٻ  א
يورپ جي هر عيسائي صلي جنگ کي مقدس تصور كندي سر . عظيم جدوجهد كئي

مذه جنون جي جذبي  ،ننڍو چاهي وڏو ،مرد خوאه عورت ،هر عيسائي. ڌڙ جي بازي لڳائي
قدس بيتسان سرشار هو ۽ مسلمانن جو رت پاڻيءَ وאنگر  پر . جي گلي كوچن ۾ وهايو ويو א

يط رهيون، تنهن كري عيسائ ۾ به بي אتفاقي جيئن ته هيءَ جنگو ن تقريباً ٻن صدين تي 
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يءَ جي هوس هئي. ودאر ٿي مذهب کي آڙ بڻائي . حقيقت אها هئي ته هر كنهن کي ملك گ
هنن جو אصلي مقصد هو ته مسلمانن کي . אن جو אستعمال وڏي كاميابيءَ سان كيو ويو هو

اقت نه صرف مذه معاملن تي هئي پر سياسي پوپ جي ط. صفحئه هس تان مٹايو وڃي
 . سياست تان هن جي گرفت ڍري ٿيڻ لڳي وقت سانمعاملن تي به هو حاوي هو، پر 

אنگلينڈ، فرאنس ۽ جرم جي حكمرאنن پوپ جي هٿن ۾ אستعمال ٿيڻ کان אنكار 
אهي عالىٰ هنن ۾ مسلمانن جي אها وڏي خوش قسم هئي جو صلي جنگن دورאن א ت. كيو

אنهن ۾ . جن يورپ جي گڎيل طاق کي شكس پويان شكستون ڏنيون حكمرאن پئدא كيا
אيوبي سڀ کان سر فهرست آهي ۽ تاريخ ۾ سندس نالو روشن אکرن ۾ لکيو ٿو  אلدين غازي صالح

هك بهادر سپاهيءَ سان  אلدين صالح. هن دجله کان نيل تائ حكمرאني قائم كئي. وڃي
ف  ۽رگڎ، بي مثل سپهه ساال ناقابل يق حد تائ شاندאر ۽ فرאخدل אنسان به هو، جنهن جا مع

لدين کي صلي جنگ ۾ אها كاميابي حاصل ٿي א سلطان صالح. خود عيسائي مورخ به آهن
אف كن ٿا ته جڎهن مسلمانن אن ڳالهه جو عيسائي مؤرخ به א .جا ناقابِل فرאموش آهي ع

قدس وאپس حاصل كيو ته برع بيت كس אن كوس عام جي جيكو عيسائ كيو א
 .ٿيكانه هو، كنهن به قسم جي خونريزي 

 اريمنگولن طرفان تباهه 
ه عيسوي صديءَ ۾ مسلمانن جي تباهي جيكا منگولن آندي سا אسالمي تاريخ جو  ت

ن صلي جنگيو. باب آهي جنهن کي كڎهن به وساري نه ٿو سگهجي سڀ کان אوندאهو ۽ خون
ي يورپ جي متحده طاقت جو مقابلو كري رهيا هئا ته ڄهيون، ج مسلمان س هلي رهيون

ه صديءَ جي وچ ڌאري تباهيءَ جو هولناכ طوفان آيو، جنهن جو  אن نازכ موقعي تي ت
هك طرف . هو قهر אالهي بڻجي אچي مسلمانن مٿان كڑكيو. אڳوאڻ چنگيزخان منگول هو
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گيز خان جي يلغار، ڄڻك چكيءَ جي ٻن پڑن هئي عيسائ جي يورش ته ٻئي طرف هئي چن
 .ويو پئي ۾ مسلمانن کي پيسيو ۽ پيڑهيو

قسمت خوאرزم هو، جيكو אصل ۾ ته غالم هو پر  عالؤאلدينאن وقت אيرאن جو بادشاهه 
غرض ۽ بدنيت هو هك خود. مان بادشاه بڻجي ويو يس جو غالمكאهڑي كا ياوري 

كوتاه אنديش . تعلقات كشيده هئا حكمرאن هو ۽ بغدאد جي خليفي سان به سندس
هوڏאنهن چنگيز خان אيرאن ۽ ٻ . אندאزو نه لڳايو صحيحجو  ۽ אرאدن منگولن جي طاقت عالؤאلدين

هن پنهنجا אيلچي אيرאن . ملكن تي كاهڻ الِء زبردست تياري ۾ ڏينهن رאت مصروف هو
جهي مارאئي ڇڎيو عالؤאلدينموكليا جن کي  هئي چنگيز خان حقيقت پر אها در كمزور 
ت جي پروאني تي خود ڄڻك پنهنجي مو عالؤאلدين אيئن كري .ڏيڻ جي قهر کي دعوت

 .ئيدستخط ك

. چنگيز خان بيشك אڻ پڑهيل هو، پر هو وڏو بهادر، غ معمو منتظم ۽ אنتهائي ظا
شديد אيذאءَ رساني ۽ אنساني خون  هو. منگولن وٽ موت جي سزא ته كا سزא ئي نه هوندي هئي

. خوشي ٿيندي هئي אن ۾ ک بلكه هئانه كونه صرف كيٻائيندא بيدرديءَ سان وهائڻ ۾ 
جيكڎهن هنن وحش کي كٿي شكست אيندي هئي ته پنهنجي زندگي بچائڻ الِء به 

د قتلو . رحم جي درخوאست نه كندא هئا خان نا سردאر هو، جنهن چنگيز خان جو جدא
سندس هٿ رڇ جي چن وאنگر  .و جيئن جبلن ۾ گجگوڙالِء مشهور هو ته سندس آوאز אيئن ه

ٻه אڌ كري سگهندو هو ڄڻك هن کي  אيئن طاقتور هوندא هئا ۽ אنهن سان كنهن به ماڻهو کي
ان خچنگيز . جو ک جام پيئندو هو هك رڍ روزאنو کائيندو هو ۽ گهوڙين. تلوאر كاٹيو هجي

م جا دאستان پڑهي ماڻهن جا لڱ אنهن جي فتوحات ۽ ظل. خان جي אوالد مان هوبه قتلو 
چنگيز هك دفعي پنهنجي . ئي كونه رحم جو لفظ هنن وٽ هو. كانڈאرجيو وڃن ٿا

ايل آهي؟”جرنيلن کان پڇيو ته،  هنن جوאب ڏنو، “ وڌ ۾ وڌ خوشي كهڑي ڳالهه ۾ 
خوبصورت گهوڙن تي بهار جي موسم ۾ شكار الِء وڃجي، توهان جي هٿ ۾ سٺو باز ”
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نن کي شكار كريهجي ۽ پوِء ڏسج چنگيز خان ورאڻيو، “ .ي ته كيئن ٿو هو پنهنجن د
نن کي ذليل شكست ڏجي، هو توهان جي אڳيان ي نه، وڏي ۾ وڏ” خوشي אها آهي جو د

روم كريو هنن کي دنيا دولت. هجن، توهان هنن کي پوئتان ڊوڙאئيندא وڃو هنن جي  ۽ کان 
هيءُ هو تصور خوشيءَ جو، هي هو طريقو “ .يوزאلن ۽ ڌيئرن کي توهان پنهنجن سينن سان لڳا

ن چنگيز خان وٽ  !زندگيءَ جو، אنسان د

אتان جي گورنر خوب مقابلو كيو، پر . چنگيز خان پنهنجي فوج وٺي خوאرزم تي كاهيو
شهر ۾ قتل عام كيو ويو، گورنر جي كنن ۽ אک ۾ رجندڙ . آخركار شكست کاڌאئ

يءَ سان  بخارא ڏאنهن  علم ۽ ثقافت جي مركز אن بعد. ماريو ويوچاندي وجهي אن کي بي ر
ت بعد אيشيا جي خوبصورت شهر بخارא تي قبضو كري אن  .پيش قدمي كيائون ٿوري مزא

. كتب خانن کي ساڙي گهوڙن جي طنبيلن طور אستعمال كيو ويو. کي تباه كري ڇڎيائون
قيق كري אهو شهر ج אمام بخاري پيدא ٿيو ۽ سالن جي كشٹ ۽ كشالن سا ن 

، אهو شهر ج شهره آفاق فلسفي ۽ حكيم אبو علي אبن سينا پنهنجي  حديثون گڎ كيائ
 .ويو َمٹجيالزوאل علمي كماليت ۽ قابليت جا جوهر ڏيکاريا، سو خاכ ۽ مٹيءَ جي ڍير ۾ 

لو كيو ته  نيست و نابود كري  کيعظيم شهر هن جي  وقتمنگولن جڎهن بلخ تي 
کي تنگ  بهاُؤאلدين مؤالنا علماِء ُسوىٰ جو شان ڏسو جو كجهه عرصو אڳ خدא تعال .ڇڎيائون

وڃي قونيه ۾ אقامت  ان لڎيאت ۽ ٻارن ٻچن سوڌو אلدين بيزאر ٿي پنهنجي پٹ جالل مؤالناكيو ۽ 
 :تڎهن ته چوندא آهن. پذيرٿيو، ورنه چنگيز جي طوفان ۾ هنن جو بچڻ به مشكل هو

a8 ای ؤ : aC دê   ِ aر د ú 
ن شر پيدא (  ).هوندي آهي الئيڀאسان جي  به ۾ تنهن پر، آهي ندوكد

سبحان א، كهڑي . ٿي ويا بکچنگيز خان جي تلوאر جو  علماِء ُسوאهي بادشاه پرست 
، ورنه אڄ  مؤالناوني سان قادر كر  مثنوي ”روميءَ کي بچايو ۽ אن کان وڏو كم ورتائ

 . ها جو وجود به نه هجي“ روم
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رقند جي سر سبز ۽ شادאب وאديءَ ۾ گهڑي پيو، ج  چنگيز خان جو لشكر אن بعد 
ين ميوא پيدא ٿيندא هئا  ،هيءُ شهر وאپار ۽ وڻجار جو مركز هو ۽ ه هندستان. دنيا جا به

پٿر جون خوبصورت عمارتون ۽ ماركيٹ هئا، سائنسي . ۽ تاتار مان سامان אيندو هو אيرאن
رقند تاريخ ۾  ندאر درسگاه هئي، مگر ظا منگولن شهرتعليم الِء شا ۾ אها تباهي آندي جو 

فتح جي نشي ۾ . אتان جي אكثر عوאم کي بيدرديءَ سان قتل كيو ويو. وري אڀري نه سگهيو
هنن نيشاپور، هرאت ۽ مرَو . چور ۽ كٺور دل سان معمور منگولن شهرن پوئتان شهر فتح كيا

چنگيز جي . جي شهر ۾ ئي پنجن لکن ماڻهن جو كوس كيو ويوصرف مرَو . تي قبضو كيو
۾ هو، مگر وچ אيشيا ۽ אيرאن كا ترقي  دؤرאوאئلي ۽ پس جي אڃان كاه وقت يورپ 

. تي شيعن ۽ سن جا تعلقات אهڑא هئا جو هو هك ٻئي جي رت الِء אڃايل هئاپر א پذيرهئا،
אهي مسلمان، جن کي  אيئن قتل كرאيو ۽منگولن אن مان فائدو ورتو ۽ هك ڌر هٿان ٻيءَ جو 

بت ۽ אخوت جو سبق سيکاريو هو، هاڻي هك المذهب،  אسالم هك ٻئي جو ڀاءُ بڻايو هو، 
ن چنگيز جي فوجن هٿان برباد ۽ قتل كرאيا ويا جاِء تي هاڻي  مرَو جي. ملحد ۽ אنسان د

 .تهرאن جو شهر آباد آهي

به ركستان ۽ بلوچستان جا كي حصا خوאرزم سلطنت جنهن ۾ אيرאن، אفغانستان، ت
۾ قتل  ع1227 عالؤאلدينאيرאن جو سلطان  .هئيאچي پئي ويا، سا هينئر مكمل تباه ٿي چكي 

 عالؤאلدينمگر . ئي ختم ٿي وئي بالكلڻ بعد خوאرزم سلطنت رت جي درياهن وه. ٿي ويو
منگول  الت ۾ بهاماني جي حهو بي سروس .نه هاري تאلدين هم جي بهادر ۽ غيور فرزند جالل

؟ شهر شهر ڦرندو رهيو،  كاه جي طوفان بالخيز جو مقابلو كندو رهيو، مگر كيستائ
خود هندستان جي  .مدد الِء پكاريندو رهيو، مگر سندس سڀ كوششون ناكام ويون
اهد کي پناه ڏيڻ کان אنكار كندي چيو دهليءَ جي فضا ” ،مضبوط شهنشاه אلتمش به هن 

ك ٿو مصيبت ۾ كنهن سان ساٿ ڏئي، پنهنجا به پرאوא ٿيو “ .ن ناهيعا جاه الِء موزو
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ن سان پلَو  .نوڃ جهي ته چنگيز خان جهڑي ظا د تنهنكري אلتمش پنهنجي عافيت אن ۾ 
 .نه אٹكائي

 ê 9 ñ8 @د ã  5 6  
ن  ر a ñ @ ëêے ا   ا ا

אلدين جو پيڇو منگول  سپاهي، عا وقار، بهادر ۽ خود دאر شهزאدي جاللغيور ۽ عظيم 
اِء موت کي ترجيح ڏني چون ٿا ته . فوج كيو، مگر هن پاڻ کي منگولن جي سپرد كرڻ 

يت هن سنڌونديءَ ۾ ٹپو ڏنو ۽ هميشه الِء گم ٿي ويو  . گهوڙي 

ين فتوحات بعد به منگولن جي ظلمن ۽ אنسانيت سوز كارر وאين ۾ ذرو فرق نه آيو، אي
عرאق، آذربائيجان، كردستان، جارجيا ۽ . جيتوڻيك هاڻي چنگيز خان فوت ٿي چكو هو

 چنگيز خان جي پوٹي ع ۾1251. آرمينيا کي به پنهنجي خون آشام تلوאر جو شكار بڻايائون
هن אيرאن ۾ אيلخان گهرאڻي جي حكومت جو . هالكو خان کي אيرאن جو گورنر مقرر كيو ويو

 .بنياد وڌو

  بغداد جي تباهي  
كومت هو دؤرخالفت رאشده جي  کي ۽ אنهن بنو אميه دمشق . ۾ مدينه منوره دאرא

دمشق ۽ بغدאد ۾ بنوאُميه ۽ عباس وڏي شان ۽ . بڻايوخالفت جي گادي  کانپوِء عباس بغدאد کي
تي  אوج אهڑيعباس بغدאد کي  ۽سان حكومت هالئي  دٻدٻيشوكت، شهنشاهي رعب ۽ 

حكومت ۾  دؤربنوאميه . دنيا ۾ كو به شهر אن جو مقابلو كري نه پئي سگهيو جوپهچايو 
خالفت جون حدون به وڌي ويون هيون مگر صحرא نشينن مدينه منوره ۾ حكومت جنهن 
اد، قرباني ۽ خدمت خلق جي جذبي سان هالئي هئي، سا ڳالهه  سادگي، مضبوطي، بهادري، א

جنهن אعلىٰ אسالمي جذبي ۽ אنسانيت جي بلند אصولن سان مدي . ئيدمشق ۽ بغدאد ۾ مفقود ه
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جهيو ويو، אهي سڀ אصول ۽ جذبا ختم  پاכ ۾ حكومت هالئي وئي ۽ خالفت کي אمانت 
 . هو دؤرهاڻي ذאتي حكومت، ملوكيت ۽ شهنشاهيت جو . ٿي ويا

و چنگيز خان א مضبوط ۽ طاقتور نه هئا جي ، مگر بغدאد چنگيز خان جا جانش به אي
هزאرين شهزאدא پئدא  ملوكيتصدين جي . کوکال ٿي چكا هئا אڳ ۾ ئي جي خالفت جا بنياد

، شهزאدא، وزير، وزيرزאده، فوجي ساالر سڀ عيش عشرت ۾ غرق ۽ غلطان . كيا ومن א אم
ن ۾ نه אهو علم هو نه عمل ۽ نه وري אخالق. هئا هو به باهمي تكرאرن، سازشن، بادشاه . عا
، دنيادאري ۽ مناظرن ۾ مصروف هئاپر حرم سرא ۾ بيگمات کان عالوه هزאرين كنيزون، . س

ل سازشن جا . عورت جي عزت ختم ٿي چكي هئي. خوאجه سرא ۽ غلمان موجود هئا
اد عنقا هو، فوجي طاقت ختم ٿي چكي  .هئامركز ۽ عشرت كده بڻجي چكا  א

جيتوڻيك . כ سان پٹ تي پوڻ وאري هئيهئي، خالفت جو بنياد وאريءَ تي هو ۽ هك ئي ڌ
بغدאد جي ظاهري مچك دمك ساڳي هئي، אتي دنيا جا وڏي ۾ وڏא كتب خانا ۽ دאرאلعلوم 

ومن هئا ۽ نهوڻאڳ معمارعروج تي هئا، مگر אنهن جا  به به هئا، علم ۽ فنون א كه  ان אم
 !حكمرאن رאڳ ۽ رنگ، عياش ۽ ميخانن جا متوאال هاڻوكا

؟ ، رے  ہ ؤ @ آ   8    
ي سياه نامو هالكو خان جي قسمت ۾ لکيل هو جو جنوري  ع ۾ بغدאد 1258אهو تار

ي بعد بغدאد تي قبضو . فتح كري אن جي مكمل تباهي آندאئ هن هك هف جي گه
. ڏهه لک ماڻهو قتل كيا ويا، كتب خانا ۽ אدאرא ساڙيا ويا! قبضو ڇا هو قيامت هئي. كيو

منگول . عربي زبان، جيكا אن وقت دنيا جي אهم ترين زبان هئي، אن جي אهميت ختم ٿي وئي
. آهن אوندאهو باب ناقابل فرאموش ۽ تباهي دنيا جي تاريخ جو جالدن طرفان هيءُ قهري كوس

אيرאن جي مشهور . يع ظلم جي אنتها ٿي وئي“ بغدאد كري ڇڎيائ”سنڌي ۾ ته پهاكو آهي 
אن برباديءَ تي رت جا ڳوڙها ڳاڙيندي ناقابل فرאموش مرثيه گوئي  سعديؒ אلدين شاعر شيخ مصلح

 .كئي آهي
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د :  ںآ ز رد6  ںرا  @ :ñ  
ؤ  :  ےا : a8کیآرں  ز 

زؤاِل    ñ ا a   ا :
ؤ : a8ِن  در    رؤآں   ñ  

ان کي ج( ومن  ته ائيڳآ א   .جا ڳوڙها ڳاڙيرت  مٿانزم  تيمستعصم با جي تباهيءَ אم
 .)آهي ٹُٹي אچي تيخلق قيامت  جو كڍ ئي אڄته پوِء  ندينكڍر سِ  مانزم  تي قيامت ، جيمد אي

ي سٹون وسرڻ جهڑيون نه آهن אهو بغدאد جيكو دنيا ۾ . سعديءَ جون אهي چار تار
ع ۾ ختم 1258عربن جو אوج به . د אجڑيل آهيباوجو پنهنجي وقت جو بي مثل باغ هو، אڄ آباديءَ 

دنيا دولت جي . دنيا جي طاقتور قومن جي صف کان ٻاهر آهن ،دولت باوجود ڌن ،אڄ عرب. ٿيو
 . به نه آهي و پاڇوאڳئ بغدאد ج موجوده بغدאدفرאوאني باوجود 

ن ۾ پست ٿي ويا، نه هنن جي هٿ بالكلبغدאد جي تباهيءَ بعد مسلمانن جا حوصال  ن پ
قتل ۽ كوس ته پنهنجي جاِء تي، پر عورت ذאت . چرڻ جي طاقت رهي نه زبان ۾ ڳالهائڻ جي

אهي سڀ ظلم مسلمان پنهنجي . وئي سا אنتهائي شرمناכ هئي كئي بي حرمجي جيكا 
سالن کان مٿي عمر  7ته مسلمانن جون  ڏنومنگول سردאر אوگاتائي حكم . אک سان ڏسندא رهيا

حكم جي تابعدאري كندي چار . وكريون هك هنڌ گڎ كيون وڃنوאريون سڀ ڇ
سڀ کان خوبصورت ڇوكريون پنهنجي الِء ۽ پنهنجي . هزאر ڇوكريون قطار ۾ بيهاريائون

אنهن مظلوم . الِء چونڈيائ ۽ باقي ڇوكرين کي چكلن ۾ موكلي ڏنائ عملدאرنفوجي 
هن کان . نظر ڏسندא رهياڇوكرين جا وאلدين، مڑس ۽ ڀائر بيكسيءَ سان هي دلدوز م

 وڌيك كهڑي پس ۽ ذلت ٿي پئي سگهي؟

لوכ سلطان هنن جو بهادري  منگولن אن کان پوِء مصر تي چڑهائي كئي مگر אتان جي 
ي شكست ڏني، جو پوِء אڳ وڌي نه سگهيا אن . ۽ بي جگريءَ سان مقابلو كري ک تار

 . بعد قاهره مسلمانن جو سياسي مركز بڻجي ويو

هاڻي عيسائي . رهي ته منگولن جي كاهن وقت صلي جنگيون به هلي رهيون هيون ياد
ن منگول . ڀنڀالئي عيسائي بڻائ باز كري، کزکي موقعو مليو ته منگولن سان سا بادشاهن ۽ אم
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المذهب هئا، هنن جون جنگيون به مسلمانن خالف ٿيون هيون، جيكڎهن منگول عيسائي ٿي 
جو وڏو حصو عيسائ جي هٿ ۾ אچي وڃي ها ۽ پوِء אن وقت جا  وڃن ها ته مسلم دنيا

ن کي ماريو ويندو آهي پوِء . زهِرقاتل سان ڀريل عيسائي، مسلمانن کي אيئن مارين ها جيئن ٻڌل د
ته دنيا جو وڏو حصو روم جي قبضي ۾ אچي وڃي ها، جنهن ۾ آمو درياه کان وٺي هندستان ۽ 

 ، . ن ها ۽ مسلمان دنيا جي صفحئه هس تان مٹجي وڃن هارא ملك شامل هجوبغدאد تائ
אعمال جي كا سزא ملي چكي مسلمانن کي پنهنجي بد .مگر قدرت کي אهو منظور نه هو

אٹلندو غ  .ئ جا ناپاכ عزאئم ناكام ٿي وياتنهنكري مٿن رحم كيائ ۽ عيسا هئي
مثال ور ملندא جو فاتح قوم مفتوح قوم تاريخ ۾ אهڑא . متوقع طور אهي منگول خود مسلمان ٿي ويا

ائي אن کي אختيار كيو هجي אسالم جي تلوאر ۽ طاقت . جي مذهب کي تباه كرڻ جي 
ثر رد ٻيو كهڑو ٿو ٿي سگھي ته تلوאر مؤ جي زور تي ڦهلجڻ جي אلزאم جو אنهي کان وڌيك

هيءَ  .كيو جو مذهب אختيارمسلمانن  אنهن ئي مفتوحمنگولن جي هٿ ۾ هئي  جن جي طاقت
و هو، جنهن الِء عالمه אقبال چيو آهي هك به قدرت جو  :كر

 e ار رِش@ ں 
  @   ں

ن حسن بن صباح قُم אيرאن ۾ پيدא ٿيو چوٿون مسلمانن جو  اعيلي . د هن جو تعلق א
وت جي قلعي تي قبضو كري ع ۾ كو1090هن . شيعن جي نظاري فرقي سان هو ز ۾ א ه אل
اعيلي حكومت کان پاڻ کي علحده 1094. پاڻ کي אتي مستحكم كيو ع ۾ مصر جي א

بال”كري  تار رياست “ شيخ א وت جي عالئقي ۾ هك ننڍي خود جو خطاب ڏيئي، قلعه א
يج تان پنهنجي ملحدאنه فرقي جي حرفت، طاقت ۽ سازشن ذريعي تبليغ ۽ تروא كريقائم 

۾ ئي ک جنت  هن جهان يق ڏياريائ ته جن کي ،هن فدאئ جي فوج تيار كئي. شروع كيائ
ار ئي .ملي ويندي فدאئ کي ڀنگ پياري ک . كو نه هو خوبصورت ڇوكرين جو ته وٹس 

وت ۾ ٺاهيل فردوس برين جي س كرאئي گمرאه ۽ אنهي خود . هو مسحور كيو ويندو وאدي א
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ا حسينائن جا جھرمٹ هوندא هئا“ جنت”ساخته  . ۾ شرאب جون نهرون وهنديون هيون ۽ حور
سن جي فدאئي تنظيم دهشتگرد قاتلن جي تنظيم ُهئي جيكي خنجر ذريعي وאر كري حَ 

هن پنهنجي عياريءَ سان אها زبردست خفيه . حكم تي سندس حريفن کي قتل كندא هئا
אولهه ۽ وچ אيشيا  .ري ڄاڻ نه هوندي هئيجنهن جي كنهن کي پو ،دهشتگرد نتظيم تيار كئي
ائندא موكليندو هو א. جن جي پهچ بادشاهن تائ هوندي هئي ،۾ پنهنجا  ئي نيك  هن كي

و هالكو . ۽ عظيم مسلمان مارאيا آخركار هن ملحدאنه فرقي ۽ دهشتگرد تنظيم جو خا
وت ف دؤرخان هٿان ٿيو جنهن حسن بن صباح جي جانش جي  تح كري هزאرين ۾ قلعه א

 .فدאئ کي مارאئي هن باب جو אنت آندو

  بزرگ ۽ شاعر صوفي
ه صديءَ جي هن عظيم ۾ مسلم دنيا אندر عظيم  دؤر ۽ مهيب طوفان جي فت ت

אلدين  شيخ شهاب ،لدين אبن عربيא ي۽ شاعر ٿي گذريا، جهڑوכ  ، عاصو بزرگ
سن شاذ ،سهروردي شيخ  ۽ אلدين عطارفريد خوאجه ،رومي אلدين جالل مؤالنا ،אبوא
بلكه אهي אڄ به  مسلمانن تي دאئمي אثر ڇڎيو نه صرف جن جي خياالت ،سعدي אلدين مصلح

يورپ ۽ آمريكا جي تعليميافته طبقي جي אنهن ماڻهن جي الِء مشعل رאه آهن جيكي حق جا 
جو ذكر مٿي  جنهن آئي،هن صديءَ ۾ وڏي تباهي  الءِ هك طرف ته مسلمانن . متالشي آهن

 عطاعظيم  هست جي هك  אهڑين بي مثل ٻي طرف قدرت جي طرفان ،אچي چكو آهي
 .پيدא ٿيا هوندא אهڑא صو بزرگ ۽ عا كنهن ٻي صديءَ ۾ مشكل. ٿي

  امام غزالي
 .هو وڏو عا ۽ صو ٿي گذريو آهي .پيدא ٿيو ۾ صديءَ  ياره אبو حامد غزא אمام
يون تصنيفون  به ٻيون سندس. نا سان آهي “אلدينאلعلوم אحياءَ ”كتاب  مشهور سندس كي
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و تصوف ڇا آهي ،אسالم ڇا آهي .آهن نقصان  ۽ אسالم کي يوناني فلسفي جي آميزش كي
 هن .فلسفي بابت به سندس مطالعو گهرو آهي .آهي َسَندאن الِء אمام غزא هك  ،پهچايو آهي

ن  .ب الک الٿي۽ نام نهاد مولوين جي خو حكمرאنن جي وقت چاهي ها ته هو درٻاري عا
هن . مگر هن باطل تي حق کي ترجيح ڏني ،وאنگر عيش عشرت جي زندگيءَ کي ترجيح ڏئي ها

ءَ خالف  هن حق پرست. ڇڎيو كري حرאم پنهنجي زندگيءَ الِء آرאم مصنف، عا ۽ صو
ي ءَ وقت جا علما قرطبه  جي شهر لسدאن. قدر نارאض ٿيا جو مٿس كفر جون فتوאئون ڏنائون אي

ءَ جو كتاب  ٰ ڏني ته جيكو شخص غزא پڑهندو سو “ אلعلوم אحياءَ ”جي قاضيءَ فتوى
 ٻ ۽ قرطبه אن هٿ ٺوكيل فتوىٰ جي نتيجي ۾ .كافر آهي ۽ موت جي سزא جو مستحق آهي

كتاب کي ساڙيو ويو ۽ فرمان جاري كيو ويو ته جيكو به مسلمان אهو  ۾ هن الثاني شهرن
جي سزא ڏني ويندي ۽ سندس ملكيت ضبط كئي  اڻ وٽ رکندو تنهن کي موتكتاب پ
אهو هو قدر אسالم جي אن قابل ترين ۽ حق پرست صو عا جو جنهن جي زندگي، . ويندي

جڎهن مسلمانن تي زوאل אچڻ وאرو هوندو  .ٿي سگهيه علمي ۽ قلمي خدمات کي دنيا وساري ن
 .درٻاري حكومت تي حاوي هوندא آهن ۽ وزير ،مولوي ،قاضي ،آهي ته אهڑي قسم جا مف

ه صديءَ ۾  ،אهو كم جيكو אمام غزא پنهنجي هٿ ۾ کنيو هو روميءَ  مؤالناتنهن کي ت
 .هئي אچي چكي جڎهن مسلم دنيا ۾ تباهي اليوאچي سنڀ

  رومي ۽ شمس تبريز مؤالنا
مل  ،حق پرست ،دوست אنسان אهڑو كو به جو جي پايه رومي مؤالناقونيه ۾  ص ۽ 

ند هيس .جو مالك ۽ אسالم جو ڄاڻو كونه هو وڏو دאرאلعلوم قائم  ،بيشمار مريد ۽ عقيد
ٰ ۾ ،كيائ  ماڻهو قرآن پاכ جي تفس ۽ تشريح ٻڌڻ الءِ  .مٹ پاڻ هو پنهنجو زهد ۽ تقوى

كا كمي  ۾ روميءَ  مؤالناאڃان مگر . وאعظ ٻڌندא هئا كٿان كٿان كهي אچي سندس
 . چاهي پوري كرڻ پئي قدرترهيل هئي جا 
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يز  ع تي1244آكٹوبر  11 جڎهنجو هو  وره 37 تقريباً  مؤالنا  .قونيه ۾ אچي پهتوس ت
يز  س ت يز جي پرאسرאر شخصيت  .جو هو وره 60אن وقت   אهو روميءَ ۾ مؤالناس ت

کي مليو ۽  بازאر ۾ مؤالنا روم .به كونه هو كنهن کي وهم ۽ گمان جنهن جو ندوאنقالب آ
شخصيت  جي هاڻي هن .هك אهڑو سوאل پڇيائينس جنهن مؤالنا تي حال طاري كري ڇڎيو

ي وئي  مؤالناته  هو ۾ غريب تعجب ۽ هر אم ،هر مريد، هر معتقد، هر مٹ مائٹ .سرאسر بد
ي  .كيئن هيءَ ظاهري زهد ۽ تقوىٰ جي زندگي کي אلودאع چئي چكو هو كيڎאنهن وئي پ

 ،كاڏي ويون سندس فتوאئون ؛ن ويا وאعظ ته كيڎאنهن ويا دستار ۽ جبوكيڎאنه ،مريدي
 قونيه جي گلي هاڻي خود كندو هو منع اع کان אهو جيكو رقص ۽ !۽ وظيفا كٿي ورد
 ئي پاڻ. مذهب جي ظاهردאرين کان پاڻ کي آجو كري ڇڎيائ .رقصان هو بيخود كوچي ۾

 :فرمايائ

ê ر ؤ   ل ؤ  ؤ    ؤ د
ا ںآِب رؤاê در    ا

 ).ياسونڇڎ هيڙلو ۾ يءَ ڻپا ڙوهند ڀس ،علم ۽ وאعظ ،دستار ،جبو(

يز ك هو س ت ت گاهه قونيه جي رهوאس کي خ كانه هئي ته   .سلجوق جي 
مگر رومي  .אڌ چريو אنسان آهي هك ته هيءُ  چيائون ،ئي كونه هو هن کي دنيا وאرن ته سڃاتو

مالقات ٿي هئي ۽ نه كنهن  جيتوڻيك אڳ نه سندن ،كونه هو ان بي خک سندس حقيقت
אڃان مگر  ،هو عقل مان ته آشنا رومي ظاهري علم ۽. قسم جي سڌي يا אڻ سڌي وאقفيت هئي

 :هيءَ هئي كمي אها ۾ لفظن جي אقبال. هئي منجهس وڏي كمي رهيل

  ñ ں  د 
ںالaے   :  
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يز كٿان کان كهي وٽ پهتو هو، אها هئي روميءَ تي عنايت  مؤالنا كيئن س ت
س رومي جي زندگي ۾ طلوع نه ٿئي ها ته هو אها مثنوي كيئن تصنيف كري. אالهي  جي 
بڻجي ها، “ روم مؤالءِ ”هئي؟ هو كٿان “ قرآن ۾فارسيءَ ”جيكا جامي جي لفظن ۾  ها

يز كنهن حكم אالهي هيٺ كا ڏسج. ض مولوي رومي رهجي وڃي ها س ت ي ٿو 
رومي جا ڀاڳ ڀال هئا ۽ بخت ياوري كيس جو هك . אهم אمانت رومي کي سونپڻ آيو هو

א ماڻهو، عا ۽ فاضل حق جي تالش ۾  درويش خدא مست لنگهي سندس گهر آيو نه ته كي
ٿورن کي ئي  نك پوِء אنهن مان به۽ وتندא آهن در در ڀٹكندא، سفرن جون صعوبتون سهندא، 

يز . ٿيندو آهيمقصد حاصل  روميءَ کي אالهي رאزن ۽ رمزن کان آشنا كرڻ آيو  مؤالناس ت
هو، باطن جي لكل خزאنن جو ڏس ڏيڻ آيو هو، سندس אندر کي אجارڻ آيو هو ۽ قرآن پاכ جو 

جهائڻ آيو هو يز کي سوאِء سندس مريد ۽ معتقد رومي . صحيح مفهوم ۽ معنىٰ  س ت  جيپر 
א هئا مؤالنا. كنهن به كو نه سڃاتو ٻئي  . جا مريد ۽ معتقد به سندس هن روش تي ڏאڍא ڏک

يز جي  تلف روאيتون مؤالناس ت كن سان مالقات بابت   آهن ۽ אهي سڀ ه ڏيڻ 
منهنجي ناقص عقل ۾ سندس فرزند سلطان جيكي لکيو آهي، سو شايد وڌيك  آهن، مگر نه

אلبته هن مالقات بابت אفالكي، جامي . هو فردو ته هو سندس گهر جو صحيح ۽ معقول آهي، ڇ
رقنديءَ جون אلڳ אلڳ روאيتون آهن تصر طور  مؤالنا. ۽ دولت شاهه  جي فرزند سلطان جو 

אهو بيان آهي ته جو شخص علوم ۾ الئق ۽ فائق هو ۽ سڀ شيوخ جي رهنمائي جي الئق هو، 
جي برאبر هو،  نن ذوאلنونجنهن جو هر هك شاگرد ٻن سوَ جنهن جا خود مف به شاگرد هئا ۽ 

 .جي ڳوال ۾ هو) رهنما(تاهم אيڎي عزت ۽ منزلت باوجود هك אبدאل 

يز هن جو خضر به  هو، جيكڎهن אن سان אوهان جي مالقات ٿئي ته ٻيو كو س ت
و تڎهن به ه. آهي هوندي پوشيده کان אهميت جي الئق نه رهي ها، پر هن جي عظمت אكثر
يز ظاهر. אنسان ذאت جو روح آهن، جيئن جسم אندر روح هوندو آهي س ت دאري وאرن بزرگن 

א پاכ جي عظيم ذאت  پر ،هئائوننه سڃاتو هو، جيتوڻيك كوشش به كئي کي كو
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في رکيو جهه کان  رومي کي منتخب  مؤالناא تعالىٰ אن الِء . کيس دنيا وאرن جي سوچ ۽ 
يز کي س ت رومي جي سامهون آندو ۽ مٿس پنهنجي كمال مهرباني كئي،  مؤالنا كيو ۽ 

. ان وאسطا ٹوڙي ڇڎيسالش جي ضرورت نه پوي ۽ ٻ سڀ جيئن هن کي كنهن ٻئي جي ت
يز جي عشق ۾ مرشد  پنهنجي . غرق ٿي ويو ۽ پاڻ کي אن ۾ فنا كري ڇڎيائ مؤالناس ت

هنون سلجهي ويون، سڀ رאز ۽ א אهو سڀ  مؤالناهاڻي . سرאر ظاهر ٿي پيامنطق جون سڀ א
کيس پنهنجي گهر وٺي آيو ۽  مؤالنا. كجهه ڏسي رهيو هو جيكي ٻيا نه پيا ڏسي سگهن

هن درويش جي אلتجا ٻڌ אو بادشاهه، جيتوڻيك منهنجو گهر تنهنجي الئق نه آهي، پر ” ،چيائينس
אڳ مون وٽ  يا ،هيمان پوري سچائيءَ سان تنهنجو غالم آهيان ۽ جيكي كجهه مون وٽ آ

 “.آهي تنهنجي ِملك אيندو، سو سڀ

و ته هو ٿو نظر אچي ته ٻئي هك ٻئي جي تالش ۾ هئا ۽ قدرت جو אهو فيصلو هُ  אيئن 
يز אن الئق אنسان جي تالش ۾ هو جنهن کي هن אها روحاني عشق . هك ٻئي سان ملن س ت

جهه ۾ ٿو אچي ته ر. جي אمانت سپرد كرڻ پئي چاهي  طلبوميءَ جي אندر به شديد אيئن 
سوس كري رهيو هو جهي ته رهيو هو، مگر خ نه  .هئي، هو هك وڏو خال  رومي אهو 

آهي جو هن کي حق  ڇا آهي، אن جو طبيب ك آهي ۽ ك درمانپئي پيس ته אن درد جو 
خضر  ،نيٺ هنن سڀ مرضن جو طبيب، سڀ رאهن ۽ رس جو آشنا! جي رאهه تي هالئي

يز سان روميءَ جي مالقات ٿي ي ۽جي كمال مهرباني ٿمؤال . אچي وٹس پهتو خود  س ت
هن مست אلست هٿان عشق جي پيا پيئڻ سان سندس  .ياهي ڇڎسندس سڀ אوال ال جنهن
ي وئي يكسر دنيا  .بد

 ؛۽ لوچان انڇل رאن،ڄکامان پچان پ
 אپان؛ڍپيان نه  ،نس پرينءَ جيؤـتن ۾ ت
ن  .ئيٿ نه يائيكته مون سر ،ريانكمنهن  ڈجي 
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نڈ عاشق جي אڃ אجھائي  نس صرف ؤـسگهن، אها ت نه ٿابيشك دنيا جا سڀ درياه ۽ 
س پهريون دفعو مون سان ”لکيو آهي،  مؤالنا. אالهي عشق جي پيا سان אجھامي ٿي جڎهن 

جهيم ته باهه جو مون کي . زبردست شعلو دل مان ڀڑكي نكتو آهي هك مليو ته אيئن 
، آ پنهنجن مون سڀ ‘ .خاموش ٿي، كنهن سان نه ڳالهاءِ ’مرאنه طريقي سان حكم كيائ

منهنجا لفظ منهنجي پوئلڳن جي خورאכ هئا، منهنجا . ڳالهائڻ بند كيو سان توڙي پرאون
سوس كرڻ لڳا هنن جي . ويچار منهنجي شاگردن الِء ماکي مثل هئا، אهي پاڻ کي אڃيا بکيا 

ن بڻجي ويا دل ۾ منهنجي אستاد مگر هنن کي ُسڌ “ .الِء نفرت جا جذبا پيدא ٿيا ۽ هو سندس د
ِ مُ  ؛رومي پنهنجي روش بدالئي چكو آهي مؤالناهئي ته ڇو كانه  غان جي هن کي پنهنجي پ

אزيبقول ح. هئي حكم جي بنان كنهن چون چرא جي تعميل كرڻي  :افظ ش

 êë دہ ث ñر 7 : B    ِ a ں     
êCد ز  aِہرا  aؤ ر

  ،فرمائي مكتوکي مرشد ح هنكڎجي ڙوٻمصلي کي شرאب ۾ (
 .)آهي انهك ڻاڄ جي رسم۽  رس جي منزل کي كسال ته ڻاكاڇ

ن ٿي  دوست ۽ ،خود پٹ ،مٹ مائٹ ،جا هزאرين معتقد، مريد مؤالناجڎهن  אحباب به د
يز قونيه ڇڎڻ الِء تيا ،بيٺا س ت  کي אها خ پئي ته ٻارن وאنگر روئڻ ۽ مؤالنا .ر ٿي ويوتڎهن 

يز جي جدאئي ته . عاشق وאنگر پنهنجي مرشد کي منٿون كرڻ لڳو بيحال الِء  مؤالناس ت
اني كن ٿا. قيامت هئي  :سندس چند شعر هن جي د درد ۽ رنج جي تر

ê اازز:ؤ: زخêCاے         ز:ؤ: اب ؤ ز را :
ِ ِن   دؤزخ ؤ  اے h h    :   @ا        

ان به  وت ڈאي چن(   .سائ ركאيئن نه  ؟رينك۽ پريشان  خوאر ٿو وڇمون کي  ،آهي سرگردאنالِء ته آ
 .)ركنه  ته אيئن ،ائڻب وٿدوزخ الِء بهشت کي  مون آهن، جا غالم مكدوزخ ۽ بهشت به تنهنجي ح
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س باز نه آيو سورهن مهينن بعد پنهنجي مريد ۽ عاشق . مگر אنهن منٿن ۽ אيالزن باوجود 
ڏکن  .کي خ پئي ته هو دمشق وڃي رهيو آهي مؤالنا. روميءَ کي قونيه ۾ ڇڎي پاڻ رمندو هليو

. אيالزن منٿن وאرא خط ۽ درد ڀريا غزل کيس لکي موكليا مگر سڀ بيسود مؤالناجي ڏڌيل 
 جي وאسطيدאرن مؤالناپوِء אها حالت ڏسي . هن جدאئي بيقرאر ۽ بيحال بڻائي ڇڎيوروميءَ کي 

الفت  ، هاڻيڀل موٹي אچي هووڃي منٿون ميڑون كيون ۽ معا ورتائون ۽ چيائون ته  کيس هو 
 .نه كندא

êë @   B اد:: رú B   
 ë @êل دê:  ز   ل   :   ز 

  .ته تون لعنت وجهجانءِ  ريونك אيئن يهرٻ جي ر،ك رحم تون ريونك اٿאسان توبه (
 .)آهن ياك ڏوهرچه אسان ناالئقي وچان گر كאسان جي توبه قبول  ريك مهر

يز کي وٺي אچي مؤالنا س ت آخركار . پنهنجي فرزند سلطان کي دمشق אماڻيو ته وڃي 
אلدين ؤجو پٹ عال مؤالناچون ٿا ته אن سازش ۾ . جا معتقد باز نه آيا نامؤالهو وאپس آيو، مگر پوِء به 

يز . به شريك هو چون ٿا ته جڎهن هو . سان گڎ ويٺو هو ته کيس ٻاهرאن سڎ ٿيو مؤالناس ت
لو كيو ۽ شهيد كيائون جڎهن کيس خنجر پئي . ٻاهر ويو ته س ماڻهن مٿس خنجرن سان 

س אن وقت زوردאر جڎهن אهي قاتل . بيهوش ٿي ويا له آورنعرو هنيو جنهن تي  هنيا ويا 
ع ۾ 1248هيءَ وאقعو . نه هو، אلبته رت جا چند ڦڑא هئا۾ آيا ته ڏٺائون ميدאن تي جسم كوهوش 

سوز گرکي هن אندوهناכ ۽ ج مؤالناجڎهن . ٿي گذريو ۽ אن جي تصديق جاميءَ به كئي آهي
ار ئي نه پئي آيو، بلكه پنهنجي هوش حوאس ۾ ئي نه شهادت جي خ پئي ته هن کي אن تي אعتب

 .رهيو

 êCêCد ؤۃں زآh  êCêC د   ُا  ِب  آh  
ر ںآ  ِ آ د م:   hد  ر   ؤدؤ   :
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  .چوي אهو אميد جو آفتاب مري ويو وٿ ك ويو، مري الفاني אهو ته چوي وٿ ك(
 !)آهي ويو مري سج ته وٿ چوي يٹوٻאکيون  ئيٻ هي،ڑتي چ تڇ يريوسج جو  

رمانه ۽ غليظ  عالؤאلدينخ پيس ته پُٹس  به سندس مرشد جي خالف אنهي אنتهائي 
وفات كئي ته אن  عالؤאلدينجي حياتي ۾ ئي  مؤالناتنهنكري جڎهن  ،سازش ۾ شريك هو

از  يز پنهنجي. ۾ به شريك نه ٿيوجي جنازي  אوالد کان به وאڌאرو پيارو هئس ۽ אن  س ت
س سان . هاڻي هو سرאپا درد ۽ سوز بڻجي ويو. بت جو אندאزو لڳائڻ به مشكل آهي

بت هئس، אن جو אندאزو هيٺ ي قدر عقيدت ۽   :شعر مان لڳائي سگهجي ٿو ئكي

   ِ a،ؤh  ِ، ِدؤا ؤ،درد 
،ú ا ش    ا ؤ،7ِ

  .آ به دوא به آ تهمنهنجو درد  آ،منهنجو مريد  ،منهنجو مرشد آ(
 .)آمنهنجو خدא  آ، سجچوאن ته هو منهنجو  وٿ وڏي وאכ

عارف رومي . جان هكڑي هئن پر هئن ڌאر ڌאرجسم  ؛هو يك جان دو قالب هئا
 :بقول אم خسرو .پنهنجي مرشد جي ذאت ۾ فنا ٿي چكو هو

م،یں@،م @،ی@    ú   
  ی @ دم  د،ú < از  

  ؛ويس يٿمان جسم  ،وئ يٿتون جان  ،ويس يٿمان تون  ،وئ يٿتون مان (
 )!يوٻ كو تون ۽ آهيان يوٻ وك مان ته چوي نه وكאن بعد אيئن ته جيئن 

اڻي هو سرאپا سوز ۽ ه .هن جي شهادت بعد روميءَ جي درد ۽ سوز ۾ אضافو אچي ويو
كانه كئي هئي،  بالكل وره جي ڄمار تائ شاعري 37درحقيقت رومي  .گدאز هو

يز אچي سندس دل ۾ درد جو دونهون نه دکايو هو س ت عشق هاڻي هن کي شاعر  .جيستائ 
 ،ندرروميءَ کي تصوف جي دنيا א تاينאڄ و عظيم אلشان الفاني ۽ الثاني شاعر بڻايو جو ڑبڻايو ۽ אه
جامي جي لفظن ۾ سندس الفاني  .جھيو ٿو وڃي۾ ۽ دنيا ۾ شاعرن جو شهنشاهه  هر زبان
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مثنوي فارسيءَ ۾ قرآن آهي ۽ عالمه אقبال جي نظر ۾ عجم אڄ ڏينهن تائ ٻيو كو رومي پيدא 
 .كري نه سگهيو آهي

 @ h   ں ؤزارêال‘ رؤêë ا 
    a :aؤ ، Mآب ؤؤ 

چوندא آهن ته كتابن جي ڍير مان نه بلكه אولياא جي صحبت مان وڏو فائدو ۽ فيض 
يز  אيئن ئي ،به سون ٿيو پوي ولوه پارس سان لڳي ته אه جيكڎهن .نصيب ٿيندو آهي س ت

 .کي زم تان کڻي وڃي عرش تي رسايو مؤالناجي صحبت 

يز جي ڳوال ۾  ماڻهو ڊوڙאيا ۽ אعالن كيائ ته جيكو به هر طرف  مؤالناس ت
س جو ڏس پتو ڏيندو تنهن کي وڏي אنعام אكرאم سان نوאزيو ويندو، مگر سندس  حضرت 

هك دفعي پنهنجي مريدن ۽ معتقدن سان ويٺو هو ته . سڀ كوششون ناكام ۽ رאئگان ويون
يز کي دمشق ۾  س ت  مؤالناאن تي . ڏٺو آهيوٹس كو ماڻهو لنگهي آيو ۽ چيائينس ته قبال مون 
سندس معتقدن چيو . کيس هكدم پنهنجي چادر אڇالئي ڏني، אن بعد אهو مسافر رمندو رهيو

جوאب  مؤالناته سائ אهي ماڻهو كوڙ هڻي توهان کي خوش كري، אنعام وٺيو ٿا وڃن جنهن تي 
جهان ها  .الهائيبابا مون کي אها خ هئي ته هو كوڙ ٿو ڳ”۾ فرمايو ته،  ته هو سچ ٿو جي 

 .ها ڳالهائي ته ڇا کيس رڳو אها چادر אنعام ۾ ڏيان ها؟ مان ته مٿس سر ساهه صدقي كريان
پر جڎهن ته هن منهنجي مرشد جو نالو ورتو، پوِء کڻي אهو نسورو كوڙ ئي ڇو نه هجي، تڎهن 

 “.کيس صرف چادر ڏ

يز جي جدאئي  س اع تي رق .ندوهه ۾ بيحال كري ڇڎيوکي غم ۽ א مؤالنات ص ۽ 
جي حالت  مؤالناپر  ،کيس باز آڻڻ الِء علماءَ ۽ دوس گهڻي كوشش كئي. زور ڏنائ وي

جهڻ لڳا ته . دگرگون ٿيندي رهي وڃي ديوאنگي جي دروאزي تي پهتو آهي، پر  مؤالناماڻهو 
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جنهن جي كل عاقلن کي به  ،جي كايا ئي پلٹجي چكي هئي مؤالناحقيقت אها هئي ته 
 .يكانه هئ

 شؤہ ا6ش   @

ادت   شمس تبريز جي ش
ي  دؤرجي زندگيءَ جو ٹيون  مؤالناهن شهادت بعد   دؤرشروع ٿئي ٿو، جنهن کي تار
شهره آفاق مثنوي لکي تصوف کي صحيح ۽ سليس  مؤالناאن عرصي ۾ . تصور كيو ٿو وڃي

جهايو ۽ قرآن پاכ ۽ אسالم جي صحيح  تعليم ۽ تشريح سان مسلمانن کي אگهور طريقي سان 
يوناني فلسفي جي نارسائي ۽ گمرאهيءَ مان مسلمانن کي . ننڈ مان אٿارڻ جي كوشش كيائ

شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جي . تصوف ۽ فلسفي جو فرق کو ٻڌאيائ. وאقف كيائ
هن کي كنهن . فارسي شاعريءَ ۾ قصيده خوאني کان دور رهيو. رאزن کان آشنا كيائ

بادشاهه، אم ۽ وزير جي خوشامد منظور كانه هئي، نه وري אنعام אكرאم جي خوאهش 
 هنن کي بادشاهن جي كهڑي پروאهه؟. ئي אلڳ هوندي آهي هنن درويشن جي ته دنيا. هئس

  ñ   ا  a  ق را ِن ñ   م  
hِن êِنارaؤؤ     ا 5

 ).هيءَ قوم جا بي تاج بادشاهه آهيאته  ڻاكاڇ ،سوڏقارت سان نه عشق جي گدאگرن کي ح(

ميَء جي صفائي ه   غلط ف
يز جي ق ملتان ۾ آهي، مگر אها ق رومي جي مرشد  س ت چيو ٿو وڃي ته حضرت 

يز جي نه آهي روميءَ جي مرشد جو تعلق ست صدي هجري سان آهي ۽ جنهن  مؤالنا. س ت
يز جو مزאر م . لتان ۾ چيو ٿو وڃي، אهي ڏه ياره صدي هجريءَ سان تعلق ٿا رکنس ت
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اعيلي فرقي سان وאسطو رکندڙ هو ۽ س א אن جو دאعي بڻجي  چيو ٿو وڃي ته ملتان وאرو 
تلف آهن .هندستان آيو هو  .ظاهر آهي ته نالو کڻي ساڳيو هجي، پر شخصيتون 

  وبزر الدين رومي ۽ صالح
قونيه جي ڳل ۽ بازאرن ۾ رقصان هو ته אوچتو ئي אوچتو אچي  مؤالناعشق ۾ مدهوش 

كي جو אهڑو مٺو ۽ مڌر آوאز  هك سوناري جي دكان تي بيهي رهيو، جتان هلكي م
اع ته . پئي آيو ڄڻك كو ساز وڄائي رهيو آهي ايل هئا،  مؤالناساز ۽  جي رڳ رڳ ۾ 

كي کي אن سُ کي م مؤالناسونارو به . אنهن ڇكي کيس آڻي אتي بيهاريو ر توجه ڏسي پنهنجي م
جي  مؤالنازركوب هو، جنهن سان  אلدين אهو خوش قسمت سونارو صالح. ۾ هالئيندو رهيو
س . دوس ٿي وئي ورن ڦٹن ۽ دאغن الِء مرهم جو كم ڏنو جي  ءَ روميءَ جي  אن دوس

يز جي جدאئي ۾ پيدא ٿيا هئس  ن تشبيهه ڏني آهيکي אن خزאني سا پنهنجي غزل ۾ هن مؤالنا. ت
 .كان تان مليودو کيس אن يكج

  5ِن زر@ ُد  ú ازآ       
رث ،ز  ،ز @   ز  ،ز  ٰ

  ،نظرآ خزאنو كه تي انكچانديءَ جي ورقن وאري د سون(
 ).خوب وصفون، خوب وصفون ،خوب معنىٰ  ،خوبصورت

يز ته א تعالىٰ طرفان هك אنتهائي عالىٰ ۽ س ت .ويوکي هك سهارو ملي  مؤالناهاڻي 
جڳهه جڳهه  ،کيس گهڻو ئي ڳوليو مؤالنا .جنهن سندس تقدير ئي بدالئي ڇڎي هئي ،باال عنايت هئي

پر هيءُ درويش خدאمست ته خالق حقيقي وٽ پهچي چكو  ،هر شهر ماڻهو موكليائ ،رليو
گاهي ح. هو اصل كئي هئي، پاڻ کي پر رومي کي אمانت ملي چكي هئي، هن خود آ

אهو  .אنسان ذאت ۽ كائنات جي رאزن مان وאقف ٿي ويو هو .سڃاڻي چكو هو ته ك آهي
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بقول . هو ٿي چكو אنسان کي پريشان كندو ٿو אچي، سو هن الِء حل صدين کان مسئلو جو
 :رومي

ِ êA مh 7        
م  <و،م9ê ،م 

  ).۽ جلي ويس يسٿ وكپ ،هئس چوك :آهي وتاهك۾  فقرن نٹ صرف قصو وروجو  زندگي(

. جي زندگيءَ کي ٹن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو مؤالناאڳي عرض كري آيو آهيان ته 
نت كندو 1244ع کان 1207 دؤرپهريون  ع تائ هو جنهن ۾ هو پڑهيو، علم جي حصول الِء 

، אلدين رهيو، برهان پر אن بعد به هك وڏي عا  ققي جي شاگردي ۾ علم حاصل كيائ
قيق ۽ حصول ۾ مصروف رهيو انه وאعظ . هجڻ باوجود علمي  سندس دلكش، پرאثر ۽ عا
אم ۽ وزير به אدب سان אچي سندس  ،ساري ملك ۾ مشهور ٿي ويا، خود قونيه جو سلطان

 .علم مان فيض حاصل كندא هئا

س سالن جي عمرکان شروع ٿو ٿئي، جڎهن سن 37سندس  دؤرٻيو  دس مالقات مرشد 
يز سان ٿئي ٿي اع شروع ٿو كري. ت تنهن کان پوِء . جبه و دستار کي אلودאع چئي رقص ۽ 

ٻنهي صحب ۾ فرق אهو هو جو . ع تائ هلي1261زركوبي سان دوس ٿيس جا  אلدين صالح
يز سندس پ ۽ مرشد هو، صالح ع 1248ع ۽ 1245 مؤالنا. وري سندس مريد هو אلدين س ت

يز”جي وچ ۾  س ت  .لکيو جيكو سندس كالم آهي “ديوאن 

אهو ديوאن سندس د آوאز ۽ . אصل ته شاعر كونه هو پر عشق کيس شاعر بڻايو هو مؤالنا
ربو هو جي كا شاعري كانه ٿي  مؤالناאن کان אڳ  .د ماجرא هو، אهو ڄڻك سندس ذאتي 

ريءَ جي فاعالتن فاعالت جي ڌنڌي سندس چوڻ آهي ته هو علم عروض کان ۽ شاع. ڏسجي
 .نه آهي، مگر سندس شعر آب حيات کان به به آهيبه کان وאقف 
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 êë   داú ث  
 h < êëث   ٓاِباز 

 .)يآه به هحيات کان ب آِب  جيكو چوאن وٿאُهو  شعر پر ،مانهيك ته ڻاڄعالتن فاعالت جي اف(

سعدي جهڑא وڏא صو شاعر هئا ۽ אنهن  אلدين ي ۽ مصلحسندس همعصر فخرאلدين عرאق 
אن کان دور رهيو، باوجود אن جي جو هو قونيه ۾ رهندو هو ج  مؤالنابه قصيده گوئي كئي پر 

 .بادشاه ۽ אم به هئا

رومي هك وڏو صو بزرگ هو جنهن سا صوف جو مولويه طريقو يا سلسلو منسوب  مؤالنا
אڳ هلي . ع جي وچ ڌאري وڌو هو1248ع ۽ 1245لي جو بنياد هن ڏسجي ٿو ته אن سلس. آهي

 هن ع تائ شهره آفاق مثنوي دنيا آڏو پيش كئي جنهن ۾1273ع کان پوِء 1261عارف رومي 
تصوف ۽ אسالم جي مفصل مگر آسان ۽ دلنش شرح كري אيندڙ پيڑه کي هك الزوאل 

 .سوغات ڏني

  چلپي الدين ساممثنوي ۽ حُ 
אلدين چلپي سان ساممثنويءَ وאرو هو، جنهن ۾ هن کي حُ  دؤرزندگي جو ٹيون جي  مؤالنا

بت هئي کيس س هزאر درهم موكليا جيكي هن  אلدين هك دفعي אم تاج. وڏي 
، جنهن تي سندس فرزند سلطان سندس توجهه گهر جي سامورא حُ  אلدين ڏي موكلي ڏنائ

אک آڏو جيكڎهن ڏهه لک درويش بک مرندא  منهنجي”چيو،  مؤالنا. ضرورتن ڏאنهن ڇكائي
 “.هجن ۽ مون وٽ هٿ ۾ ماني جو هك ڳڀو هجي، ته אهو به چلپي ڏאنهن موكلي ڏيندس

لکيا هئا “ אلهٰي نامه”۽ حكيم سنائي “ منطق אلط”مشهور صو شاعر فريدאلدين عطار 
جي چوڻ تي، مثنوي אلدين چلپي سامحُ  پنهنجي مريد ،مؤالنا. جيكي عوאم ۾ ڏאڍא مقبول هئا

 :لکي، مگر عطار ۽ سنائي ٻنهي جي شكر אدאئي كندي چيائ

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

28 
 

د رؤح ر ِ   ؤ @    دؤ 
ر آ  از     ؤ 

وي  ؛אکيون هٻ ن۽ سنائي منهنجو آهيعطار منهنجو روح (  ).آهي ئيكمون سنائي ۽ عطار جي ئي پ

لکندو ويندو هو، تان جو אهي  אلدين هو ۽ حسامرومي مثنوي جا شعر چوندو ويندو  مؤالنا
بت جو هك دאئمي ۽ الزوאل . دف ٻارهن سالن ۾ پورא ٿيا مثنوي אنسان ذאت الِء تصوف ۽ 

جهيو تنهن אسالم. پيغام آهي جهيو ۽  جي روح جنهن مثنوي کي  جهيو، تصوف کي  کي 
جهائ آهي، تصوف جو خزאنو آهي، هيءَ الفاني تصنيف دين جو روح . بت جي معنىٰ 

هيءَ אلهامي شاعري . حكمت جي موت سان ماال مال آهي ۽ علم ۽ عرفان سان ڀرپور آهي
حق جي  دنيا جي هر حصي ۾ جو אهو سرچشمو آهي جيكو ست سؤ سال گذرڻ بعد אڄ به

אب كندومتالش   .ٿو אچي کي س

مگر سندس . يءَ سان مليوع ۾ الڏאڻو كيو ۽ وڃي پنهنجي خالِق حقيق1273روم  مؤالءِ 
هونءَ ته قونيه ۾ ئي سندس ق آهي ۽ روزאنو هزאرين . جاِء ڀرڻ وאرو كو مشكل ئي هجي
ند אتي אچي سندس سالم ك  :ندא آهن، پر پاڻ فرمايو هئائونعقيد

>  ِ 6 ث :     ñ ز در از ؤ
hار  hدِم     در   رف 

و،ڳم ۾ نه بعد منهنجي ق ز ڻمر يمنهنج(   .)جي سينن ۾ آهي אالهي عارفانمنهنجو אصل مزאر ته  و
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†2  
  ائيڀشاهه عبداللطيف 

جنهن جي  خوبصورت ۽ خوشبودאر گل پيدא ٿيو ع ڌאري אهو1690سنڌ جي ڀٹن ۽ بيابانن ۾ 
אهو گل سائ عبدאللطيف . هٻكار سان جهنگ، جهر، جبل، وستيون ۽ ويرאنا سڀ معطر ٿي ويا

گل ناپائيدאر هوندو آهي پر هن بي مثل گل کي א تعالىٰ אها ته پائيدאري عطا كئي جو . وڀٹائي ه
אن جي هٻكار אڄ صدين بعد به نه صرف دאئم ۽ قائم آهي ۽ سنڌ جي هوאئن ۾ رچيل آهي، 

سندس كالم فيِض . بيز خوشبو دنيا کي مسحور كري ڇڎيو آهيپر אن کان ٻاهر به هن عطر
زم كو אهڑو شاعر پيدא جي سر صاحب کان אڳ ۽ نه ئي پوِء سنڌنه شاهه . روאن آهي

كن. كري سگهي آهي هو نه صرف مسلمانن . نه آهي ئي سندس مقبوليت جو אندאزو لڳائڻ 
م ۽ مقبول آهي، نه صرف پڑهيل طبقو سندس مدאح آهي پر אڻ  ۾ بلكه غ مسلمانن ۾ به 

وאِء אنگلستان جو علم אدب אنگريزن وٽ ٻڑي سجيئن شيكسپيئر کان. مٿس عاشق آهنپڑهيل به 
جي برאبر آهي، جيئن گوئٹي جهڑي ڏאهي، درويش ۽ عظيم אلشان شاعر کي جرم وאرא ٻ سڀ 
جهندא آهن، אهڑي طرح شاهه صاحب جي حيثيت به سنڌ ۾ ساڳي  ،شاعرن کان گهڻو مٿڀرو 

 . بلك وڌيك آهي

  شاهه صاحب بابت تاريخي مواد
אن کي سهيڑي . ئ پهريائ كم جرمن باشندي ڊאكٹر ٹرمپ كيورسا تي پهريا

אن کان پوِء مرزא قليچ بيگ، ڊאكٹر گربخشاڻي، ڊאكٹر . سنوאري سنڌين جي سامهون رکيائ
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مد يعقوب ۽ ٻ به אن تي سارאهه جوڳو كم  دאئود پوٹي، ڊאكٹر ن بخش خان بلوچ، آغا 
مكمل ڇنڈڇاڻ  تائאڃان ي حقائق جي مگر ڏسجي ٿو ته אكثر كري تار. كيو آهي

اِء شاهه صاحب جي كرאم بابت مصنفن گهڻو كجهه لکيو آهيكا . نه ٿي آهي، אن جي 
كرאم ۽ معجزن کان אنكار ته نه آهي، مگر אهي نه אسالم جو بنياد آهن نه شاهه صاحب 

אصل  .رکن ٿاجي تصوف جو بنياد آهن ۽ نه وري אيڎي אهميت سندس אفكار ۽ تعليمات بابت 
فته אلكرאم ۾  .هي كرאمتون ۽ معجزא ظاهر ٿياها حقيقت آهي جنهن جي كري אِ ڳالهه ته אُ 

ع ۾ شاهه صاحب 1768אهو كتاب . م علي ش قانع ٺٹويءَ شاهه صاحب بابت لکيو آهي
هن ۾ به جيكي كجهه شاهه صاحب متعلق لکيو ويو . سال پوِء لکيو ويو 16جي وفات کان 
تلف آهي. دس كرאم جو ذكر آهيآهي سو سن هن کان پوِء م . مگر تاريخ جي تقاضا 

ءَ تي لکيو آهي، جيكو شاهه  س سانگيءَ جهڑي אعلىٰ אديب ۽ شاعر شاهه سائ عبدא
هو هو هن جي مالقات אهڑن ماڻهن سان ٿي جن وري אنهن . صاحب جي وقت کي وڌيك و

אن کان پوِء مرزא قليچ . يف سان مالقات ٿي هئيخوش قسم کي ڏٺو هو جن جي شاهه عبدאللط
مد يعقوب صاحب وڏي جاکوڙ كري رسا جو אنگريزيءَ ۾ . بيگ جهڑي عا به لکيو آغا 

و كيو آهي، جيكا وقت جي אهم تقاضا هئي ۽ ڊאكٹر ن بخش خان بلوچ وڏي  تر
انه ۽ ققانه  نت سان شاهه صاحب جي كالم جو صحيح نسخو تيار كري אن تي عا

 .كم كيو آهي

  والدت، حسب نسب، تعليم ۽ شادي
. ع ڌאري مٹياري ضلع جي هاال تعلقه ۾ هاال حويلي ڳوٺ ۾ ڄائو هو1690شاهه صاحب 

ع، 1689. تاريخ ۽ مهينو ته مورڳو كونه ٿا ملن پر خود والدت جو سال به مشكوכ آهي
ڻ آهي ته شاهه هاال ڊאكٹر بلوچ جو چو. سال ٿي سگهي ٿو كو بهع مان 1691ع ۽ 1690
ءَ ح . پور ۾ پيدא ٿيو جو ديهه سئي قندر تعلقي شهدאدپور ۾ آهيويليءَ ۾ كونه ڄائو هو، پر ڀ
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نه گذريو آهي، تاهم ڄمڻ جي وقت کي אيڎو گهڻو وقت كو دؤرجيتوڻيك شاهه صاحب جي 
 .۽ هنڌ بابت به شك ۽ אختالف آهن

و جو خود به كنهن روحاني منزل سندس وאلد بزرگوאر جو نالو سيد حبيب א شاهه ه
אم سان ڏٺو ويندو. جو مالك قادري طريقي جو صو ۽ عا هو هو ۽  کيس وڏي عزت ۽ אح

ي مريدي جو سلسلو به هُ  شاهه عبدאللطيف جو شجرو شاهه عبدאلكر بلڑي وאري . نئپ
جي والدت کان  پنهنجي فرزند. هئا اسندن وڏא هرאت کان آي. ڑ ڏאڏو هوسان لڳي ٿو، جو سندس ت

ٿورو پوِء شاهه حبيب كوٹڑيءَ لڎي آيو، مگر هيءَ אها كوٹڑي نه آهي جا حيدرآباد لڳ 
ه אڳ ڳوٺن جو هينئر وجود كونهي، אلبته ڀٹ شاهه، ج پوِء شاهه صاحب لڎي آيو، ن. آهي

 .زيارت گاهه به آهيي وڏ صرف آباد آهي، مگر خاص ۽ عام الءِ 

ي אحوאل ميسر كونهيسندس خوאندگي بابت به كو مع چون ٿا ته کيس آخوند . ت تار
مد ڀٹيءَ وٽ پڑهڻ الِء ويهاريو ويو هو “ ب”آخوند صاحب جڎهن אلف پڑهائي چيس پڑهه . نور

، جنهن تي آخوند صاحب  ته شاهه صاحب صاف אنكار كيو ۽ ب پڑهڻ کان نابري وאريائ
وري ماجرא ٻڌאيائ سوٺي وي אنهنڏ سندس وאلد صاحب وאلد صاحب کي ته بي אنتها . ينس۽ 

جهي ويو ته  ؛خوشي ٿي پُٹ . سندس فرزند کي ڄمندي ئي ڄام كيو هومؤال ساري مام کي 
کي پيشانيءَ تي مچي ڏيئي چيائينس ته بيشك تون صحيح ٿو چوين پر دنيوي علم حاصل كرڻ 

، پر אها خ نه ٿي پو. به ته ضروري آهي ي ته شاهه نيٺ آخوند صاحب وٽ تعليم ورتائ
و ضرور آهي ته هو . صاحب كيستائ پڑهيو ۽ ٻئي كنهن کان به تعليم ورتائ يا نه אي

روم ۽ شاهه كر جو رسالو هميشه  مؤالناقرآن پاכ، مثنوي  .پنهنجي وقت جو وڏو عا هو
خاص كري . ندوظاهر آهي ته شاهه عربي ۽ فارسيءَ جو وڏو ڄاڻو هو. وٹس هوندא هئا
ي زبان هئي ۽ عام ماڻهو ڳالهائيندא هئافارسي ته مد ڏسجي ٿو . رسن ۾ پڑهائي ويندي هئي، دف

روميءَ جي مثنويءَ جو گهرو مطالعو كيو هوندو پر فارسيءَ  مؤالناته شاهه صاحب نه صرف 
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אيئن صحيح آهي ته شاهه كر جي خيالن جو . جي ٻ صو شاعرن کان به אڻ وאقف نه هوندو
 .خود شاهه كر جا خيال به مثنويءَ کان متاثر آهن به مٿس אثر هو، مگر

شاهه جو رسالو אها گوאهي ٿو ڏئي ته شاهه صاحب تصوف ۽ قرآن پاכ جو گهرو مطالعو 
א ئي ٿي گذريا آهن، پر . كيو هو بهرحال عا ۽ شاعر ته شاهه کان אڳ ۽ شاهه کان پوِء به كي

אالهي ڏאت هئي جنهن سان شاهه  אها. شاهه جي كالم جو مٹ كوئي لکي نه سگهيو آهي
رومي א تعالىٰ پنهنجي پيارن بندن کي אهو علم عطا  مؤالنابقول . صاحب جو سينو منور هو

אنهن الِء دאرאلعلوم ۽ وڏين درسگاهن ۾ وڃڻ . كري ٿو جنهن جي كا حد ۽ حساب كانهي
 .بهرحال אهو غلط آهي ته شاهه صاحب אڻ پڑهيل هو. ضروري نه آهي

     8  را  اؤ 
ب ؤ  ب ؤ   6  اد8

 ).آهي אستاد ۽ بنان تابك ، بنانحساب سو بنان و،ٿ ريك عطا علم جيكو کي אوليائن تعالىٰ א (

از جو پابند، پرهيزگار، موحد ۽ متقي هو شريعت کان كڎهن . شاهه صاحب روزي 
، پر هو אٿڻ ويهڻ ۾ ٻ م تلف هوبه منهن كونه موڙيو هئائ تنهائي پسند ۽ آزאد . لن مولوين کان 

فوظ رهي نه سگهيو ازي عشق کان هو به  پر אها غلط فهمي نه ٿيڻ . سوچ وאرو אنسان هو، مگر 
ءَ تي كو دאغ لڳو ڱر به کڻي . کپي ته אن ۾ سندس پاكدאم سندس אعلىٰ كردאر تي كو آ

 .کي هٿان وڃڻ نه ڏنو ۾ به كڎهن אخالقي قدرن دؤرهن نوجوאني جي . نه سگهندو

ازي عشق جي چوٽ هو، جنهن  مرزא مغل بيگ جي ڌيءَ وאرو وאقعو شاه صاحب الِء 
شاهه عبدאللطيف کي عشق جي كان אيڎو ته گهائل . سندس زندگيءَ ۾ אنقالب آڻي ڇڎيو

و هن الِء باِرگرאن ٿي پيو نيٺ . كري وڌو جو سندس ننڈ ۽ آرאم حرאم ٿي ويا ۽ زندگي جو هر 
جيستائ سندس زندگيءَ جي عاشقانه . رخ رکيو پاسين گهر کي ترכ كري ڀٹن ۽ بيابانن ه

هك ڏينهن هك . حرאم هو جهڑوِכ  هن الِء هاڻي کائڻ پيئڻ ۽ جيئڻ ،تقاضا پوري نه پئي ٿي
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ٻكرאر ڏٺو ته سيدزאدي کي ڀٹن جي وאري وكوڙي وئي هئي، صرف سندس چادر جو پلو 
پريشان حال پيءَ پنهنجي . سندن وאلد شاهه حبيب سان كئيهن وڃي אها ڳالهه . ظاهر هو

و ٿي  .فرزند دلبند جي ڳوال ۾ وٺي ڀڳو ۽ ڏٺائ ته هو وאقعي وאريءَ ۾ ليٹيو پيو آهي אتي بيحد ڏک
 :چيائ

 .جيٹل אڑوאءُ، ويا אنگ يڳل يڳل

 :شاهه صاحب نيم بيهوشيءَ جي حالت ۾ ورאڻيو

 .جيپرينءَ  ڻاك ڻ، پسپساهه يڻپيئي ک

كن جو چوڻ آهي ته مٿ ڳالهه حقيقت کان دور آهي ۽ فرضي آهي، پر عشق جي 
كن ناهن سچ چيو אٿن ته عشق كڎهن به عقل جي غالمي قبول نه . وאردאتن ۾ אهي ڳالهيون نا

يز جي معاملي ۾ جيكي ٿي گذريو سو به ظاهري  مؤالناخود . كندو آهي س ت روميءَ تي 
אهو عا جيكو پنهنجي وقت جي سند هو ۽ . אعتبار نظر ٿو אچي طرح عقلمندن وٽ ناقابلِ 

يز سان مالقات بعد عظيم دאرאلعلوم ڇڎي،  س ت אم كندو هو، سو  بادشاهه به سندس אح
اع ۾ بيخود ٿي ويودرياه برد كريجبو ۽ دستار  . ، قونيه جي گهٹ بازאرن אندر رقص ۽ 

ازي  ،غريب نظر אيندو آهيبعضي سچ، ڏند كٿائن کان به وڌيك عجيب ۽  پوِء عشق کڻي 
ڎهن بادشاه بادشاهيون ترכ كري سگهن يكج عشق جي كري. هجي کڻي ئي ڇو نه

ن  ل کان ٻاهر نكري فق ت تاج ڦٹا كري يكتارא هٿن ۾ کڻي  ٿا، حكمرאن پنهنجا 
 .ي ٿوته پوِء شاهه صاحب بابت هيءُ وאقعو به سچو ٿي سگه ،جيان نچندא ۽ ڳائيندא ٿا وتن

 .پوي کي نڌعشق آهي نانگ خ کا

کيس عشق كوچه به كوچه، خانه به خانه دربدر . شاهه صاحب کي آرאم نه آيو 
هن مائٹن جي אجازت . אن ۾ به شايد قدرت سندس ڀالئي رکي هئي. كندو رالئيندو پئي وتيو
ن جي صحبت אختيار كيائ. کانسوאِء برپٹ منهن ڏنو ، אنهن كف پائي وڃي جوڳ ۽ فق
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، ٿر، كڇ، كوهستان ۽  سان گڎجي الهوت المكان، هنگالج، گرنار، جهوناڳڑه، جيسلم
ه جا س سفر كيائ چون ٿا كابل ۽ قنڌאر به ويو جتان موٹندي هنگالج آيو جو . ملتان وغ

ون . אتي جوڳ سان سندس אختالف ٿي پيا هنن جي خيال مطابق هن אتان جون ريتون ۽ ر
אن مان ثابت ٿو ٿئي ته شاهه صاحب وڏو سياح . دא نه كيون ۽ אتان شاهه وאپس ٿيوپوري طرح א

وאپسيءَ تي پهريائ ٺٹي ۾ آيو . كيو אٿائبه אنهن سڀ جاين جو ذكر پنهنجي كالم ۾ . به هو
دوم مع سان ٿي ءَ ۾ تبديل ٿي وئي ۽ چون ٿا ته شاهه . ج سندس مالقات  אها مالقات دوس

 .هك ٻئي ڏאنهن אيندא ويندא رهيا هو قيام بعد به אها دوس قائم رهي ۽ جي ڀٹ تي

۾ نه ريل گاڏيون هيون، نه بسون هيون ۽ نه وري  دؤرאن . شاهه هن سفر ۾ ٹي سال گذאريا
ين پنڌ طئي كيو  سفرپكا رستا، تنهن كري الزمي طرح אهو هزאرن ميلن جو אڻانگو  پ

ن ۽ عوאم جي غري  يون،مالقاتون ٿيون هوند تلف ماڻهن ۽ قومن سان. هوندאئ אنهن جي ري ر
هونءَ به ته א تعالىٰ فرمايو آهي ته منهنجي زم جو س . حالت جو به مطالعو كيو هوندאئ

هر چيز . كائنات جي وسعت بي אنتها آهي، بيشماررنگ روپ אٿس. كريو جا گوناگون آهي
هنكري אهو سفر به אڳ هلي هن عظيم شاعر الِء ذאت אالهي جي وجود جي گوאه آهي، تن

ٹن سالن جو وڇوڙو پيءَ ماءُ الِء . אن بعد شاهه صاحب وطن وريو. سودمند ثابت ٿيو هوندو
دאر ۽ نيك پٹ جي . كو معمو وאقعو كونه هوندو هنن کي پنهنجي سٻاجهي، فرمان

مگر . جي جدאئي ضرت يعقوب کي حضرت يوسفجدאئي אيئن بيحال كري ڇڎيو هو جيئن ح
نظر جي אكثر  كوتاه هوندي آهي جنهن تائ אنسان جي هر ڳالهه ۾ قدرت جي حكمت

جڎهن پنهنجي  ،وאلدين جي ته عيد ٿي وئي، خزאن بهار ۾ تبديل ٿي وئي. آهي هوندي كانهپهچ 
ال آهي يهن ناگهان. پياري پٹ سان مليا هاڻي وره جي . خوشيءَ جو אندאزو لڳائڻ ئي 

ظي ۾ لهي وياوڇوڙي  شاهه هاڻي عبادت אالهي ۽ وאلدين جي خدمت چاكريءَ ۾ . جا غم 
شاهه صاحب جي وאپسيءَ . مصروف ٿي ويو، جا به אالهي عبادت ۽ אطاعت کان گهٹ نه هئي

شاهه صاحب کي جڎهن هن ڌאڙي جي خ . َدل ذאت جي ڌאڙيلن وאرو وאقعو ٿيو کان ِسگھو پوءِ 
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جهي، پنهنجي طرفانپئي ته هن پنهنجو אخالقي فر مدد جي آڇ كئي پر مرزא  مغل بيگ کي ض 
شاهه صاحب منٿون . مغل بيگ نفرت ۽ حقارت وچان شاهه جي آڇ کي ٺكرאئي ڇڎيو

אن كشمكش ۾ مري ويس ته אها ڳالهه به אوهان جي خوشيءَ جو  ءٌ جي آ”كندي چيس، 
پر مغرور مغل “ .مباعث ٿيندي ۽ جي جيئرو موٹيس ته ڄڻ پاڙي جي ننگ جي حق אدאئي كي

جو شاهه جي زبان مان بي ساخته אهي لفظ  كيانئيس۽ دل آزאريءَ  پيش آيس אهڑو ته غلط
 :نكري ويا

 !ل مارينئي مانَ آس א ۾ دَ  مٿא
 .انَ ك۾  يءَ ٹڑوكرهندي  ،بيگ تنهنجي بيگي

رکڻ کپي ته  چون ٿا ته אن ڳالهه ۾ وڌאءُ آهي، فق ۽ بزرگ پٹ پارאتا نه ڏيندא آهن، پر אهو ياد
. بندن ۽ درويشن جي زبان مان كي ڏکيا لفظ نكري ويندא آهن ئي אمر سان א جي

تنهنكري چوندא آهن ته אنهن کي تكليف ڏيڻ وڏي غلطي آهي، كڎهن كڎهن אن جو 
بوريءَ . אهڑو نتيجو نكرندو آهي جنهن الِء كو دوא دאرون نه هوندو آهي ٿي سگهي ٿو ته 

بهرحال ڌאڙيلن سان مرزא . شاهه صاحب جي وאت مان نكتا هجن جي حال هيٺ אهي لفظ
ن ئيאمغل بيگ جي خاندאن توڙي ٻ ماڻهن . مغل بيگ جو مقابلو ٿيو، جنهن ۾ هو مارجي ويو

مرزא وאرא مارجي ويا، پوئتان هك . جهيو ته אهو شاهه صاحب جي پارאتي جو نتيجو آهي
رتي ۽ شاهه عبدאللطيف کي نياڻيءَ جو سنڱ پوِء مغل خاندאن אچي معا و. صغ پٹ هيس

بي صاحبه جو نالو سيده بيگم هو، جيكا نهايت نيك، حليم طبع ۽ پاكدאمن . ڏنائون
از ۽ قرآن پاכ سان لنئو . عورت هئي پنهنجي مڑس وאنگر دي אحكامن جي پابند، روزي، 
به کيس عزت ۽  سندس مريد. جهڑو هو شاهه پاڻ تهڑي هئي سندس بيگم صاحبه. لڳل هيس

خدرאت   .كري كوٺيندא هئا) پردي وאرين عورتن جو تاج(אدب وچان تاج א
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  شاهه جي تصوير ۽ شباهت
کيس ڏאڙهي به ڏאڍي . شاه صاحب قد جو پورو پنو، مگر شكل صورت ۾ سهڻو هو

 مؤالنا. ٺهندي هئي، אکيون كاريون هئس ۽ سندس چهري مان دאنشمندي ۽ وقار پيا بکندא هئا
 .وאنگر אک ۾ مچك هوندي هئس جا سندس سوچ ۽ فكر جي غمازي كندي هئي روميءَ 

كن كتابن ۾ سندس فرضي يا خيا . تصوير موجود نه آهي كا مگر كٿي به سندس
بيان  جنهن جيتصوير ڏني وئي آهي جا ڏيکاري ٿي ته هك ڏٻرو ۽ אڌ אگهاڙو جوڳي ويٺو آهي 

ئي سبب آهي جو هن كتاب  אهو. كا مشابهت كانهيكيل شبيهه مبارכ سان قطعاً 
אهڑي تصوير ڏيڻ شاهه صاحب سان وڏي بي . ۾ אها مضحكه خيز تصوير كانه ڏني אٿم

سن جي . אنصا ۽ گستاخي ٿئي ها אهڑيون غلط تصويرون ته كارٹون جي برאبر آهن ۽ هن 
 .شايان شان نه آهن، بلكه هك مذאق آهن

  دؤرسياسي 
مد بن قاسم هك نوجوאن ع711 אز ع ۾  جي گورنر سنڌ فتح ) אيرאن(رب جرنيل ۽ ش

אن کان پوِء . ع تائ سنڌ ۾ مسلمانن جي حكومت رهي1843كئي، جنهن کان پوِء لڳاتار 
گ جي 1690شاهه صاحب . אنگريز آيا ع ۾ ڄائو هو ۽ אن وقت هندستان تي אورنگزيب عا

مد خان كلهوڙي جي وق دؤركلهوڙن جي حكومت جو . حكومت هئي ت ۾ يار
هن کي سنڌ تي حكومت كرڻ  ، تنهنجو مٿس مهربان هو ،אورنگزيب. ع کان شروع ٿيو1700

تيار گورنر هو. جو پروאنو ڏنو هو  دؤرهي אهو . مغلن طرفان سنڌ ۾ هو هك قسم جو خود
 يورپ אن وقت ترقي كري رهيو هو ۽ אنگلينڈ،. جڎهن يورپ ۾ صنع אنقالب אچي رهيو هو

ينڈ مان سندن گماشتا وאپارين جي صورت ۾ هندستان تي قبضي كرڻ گال ۽ هالفرאنس، پرت
ي رهيون هيون، مغل سلطنت جي . الِء אچي رهيا هئا אيشيا كا پوئ پيل هو، حالتون بد
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گ אنکي سنڀاليندو ڊאكٹر سور جي . آيو پئي ديوאرن ۾ ڏאرپئجي ويا هئا، مگر אورنگزيب عا
 :لفظن ۾

ه صديءَ جي آخر  کهرو، ضدي ۽  رو،ڏٻويو هو ته  يٿ وאضح طرح يءَ ٹچ אهو ريאڌس
کان  ڻرڀ ڀڄڻمغل بادشاهت کي  نٿصول אورنگزيب، جنهن جي طاقتور هسخت باאُ 

هن אنسان جي مضبوط قوت . سگهندو ونهكزندهه رهي  وقت وڻگه هو، ورتو يكرو
אرאدي، قابليت ۽ ذه صالحيت کي سالم آهي، جنهن دهليءَ جي زوאل پذير 

 .ئيكميابي حاصل اك۾  ڻهنشاهيت کي بچائش

متعصب مورخ אورنگزيب تي غلط אلزאم هڻندא آهن ته هن مغل سلطنت کي  كي
شكوه يا سندس كو ٻيو  هن جي جاِء تي دאرא. كمزور كيو پر אهو سرאسر غلط آهي

گ پنهنجي سخت . ڀاءُ هجي ها ته مغل سلطنت پنج سال به نه هلي ها مگر אورنگزيب عا
، دאنائي ۽ بهادريءَ سان אن کي پنجاهه سال هاليو ۽ نوي سالن جي عمر ۾ وفات كوشي
۽ زندگي جي آخري دم تائ  אيو، مضبوط كيوאڳي کان گهڻو وڌ کي هن مغليه سلطنت. كيائ

 .אن کي قائم رکيائ

درياءَ  אن زماني ۾ سنڌ ۾ آبپاشي جو كو ترقي يافته نظام كونه هو، آبادي به سنڌو
 مگر سنڌو درياه. نه هوندא هئا پرين تي ٿيندي هئي ۽ سنڌ جا وڏא شهر به درياه کان جي كنار
ءَ ۾ אينديون هيون ته ملك ٻوڙي ڇڎينديون . بي لغام هو جو وهكرو مهرאڻ جون موجون مس

ي ويندא هئا سنڌ جي آباديءَ جو دאرومدאر بهرحال سنڌونديءَ . هيون، درياه جا وهكرא بد
كلهوڙن . ڌ جي آدمشماري كروڙن ۾ نه پر אٹكل ڏهاكو لک هئيאن وقت سن. تي هو

كومت  غالم شاهه جي ڏينهنَ  پوءِ  جي گادي پهريائ خدאآباد ۾ هئي پر ۾ سندن دאرא
 .حيدرآباد منتقل ٿيو

جي آل هجڻ  ملسو هيلع هللا ىلصكائنات شاهه صاحب هك طرف ته سيد هو تنهنكري سرورِ 
אم كيو ويندو هو رگوאر به هك אهل א هو جنهن سندس وאلد بز ٻيو .سبب سندس אح
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ي مريدي هئي ٹيون ته شاهه صاحب خود به و א، سٻاجهي طبيعت جو  .كري سندن پ
لوق کي وٹانئس رشد ۽ هدאيت  ،مالك وڏو صو بزرگ ۽ אعلىٰ شاعر هو ۽ א تعالىٰ جي 

نتيجو אهو ٿيو . يوسنڌ جا ته ڀاڳ ڀال هئا جو شاه سائ هن سرزم تي پيدא ٿ. نصيب ٿيندي هئي
ن جا مريد به אچي سندس مريد ٿيا، تنهنكري אنهن جي אثر ۾ كمي ۽ روزگار تي  جو ٻ پ

ن بڻجي ويا אهي ته پنهنجي جاِء تي، پر سندس عزيز אقارب . لت آئي ۽ هو الزمي طرح سندس د
ن بڻجي ويا جي هك  سندس مائٹن جي هرگز אها مرضي نه هئي ته سندن خاندאن. به بدترين د

אم هجيس ند هجن، אيڎي عزت ۽ אح א مريد ۽ عقيد تنهنكري هنن جي . نوجوאن جا אي
ن ئي . حسد جي باهه ڀڑكي אٿي ن ٿئي ته אن جهڑو كو د جيكڎهن پنهنجو كو د

جيكڎهن عدאلت ۾ پنهنجو عزيز كو گوאه بڻجي بيهي رهي ته אن جهڑو نقصان . كونهي
مد  پر سندس. يڏيندڙ ٻيو كو شاهد ٿي نه ٿو سگه الف هو ميان نور سڀ کان طاقتور 

ع . كلهوڙو، جيكو حكمرאن هجڻ سان گڎ پ به هو ي ٻئي هك هنڌ אچي  ي ۽ אم پ
אزאنسوאِء درٻاري مالن مولوي، شيخ . ٿيا هئا، تنهنكري هو شاهه صاحب کان خائف هو

نه  لكلالهه كنهن کان אها ڳ. مشائخ، وزير ۽ אم به حكمرאن جا كن ڀريندא پئي رهيا
آهي ته ٺٹي ۾، شاهه ڀٹائيءَ جي زندگي ۾، صو شاه عنايت کي مغل گورنر نوאب אعظم خان 

هن درويش אالهي کي بي گناهه سازشون كري مارאيو ويو هو جنهن الِء چيو . شهيد كرאيو هو
. نهيدرويش آزאري تاريخ ۾ كا نئ ڳالهه كا. هئا ملوثٿو وڃي ته كلهوڙא حكمرאن به 

سال هئي ۽ هو شاهه شهيد جي روحاني  28شهادت وאري وאقعي وقت شاهه صاحب جي عمر 
 . طاق کي به ڏسي چكو هو

مد ع هدאيت هو، جنهن کي ميان نور ِوسائڻ  كلهوڙي شاهه عبدאللطيف به هك 
مد هك معجون جي دٻلي شاهه صاحب کي نذرאنو چيو ٿو وڃي ته . پئي چاهيو ميان نور
ڀل ” ،شاهه صاحب دٻلي وٺي درياه ۾ אڇليندي چيو. كئي، پر אن ۾ زهر پيل هو كري پيش

چوندא آهن ته غيب جي خ صرف . אها كوشش به ناكام وئي“ .ته سڀ אن مان فيض وٺن
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جهيو پئي، پر  مد به  א پاכ کي آهي، پوِء شاهه صاحب کي كيئن پئي؟ אيئن ته ميان نور
عطا كري ٿو، אن ۾ تعجب جي  ، جڎهن هو چاهي ٿو،אهو علمپنهنجن پيارن کي א تعالىٰ 

אوليائن کي א پاכ (“ هست قدرت אز א رא ءאوليا”رومي فرمايو آهي ته  مؤالنا. ڳالهه نه آهي
چون ٿا ته هك دفعي . אلبته غيب جو مالك ته א پاכ آهي). وٹان طاقت حاصل آهي

مد جي دعوت تي شاهه صاحب وٹس ويو مد کان  جڎهني کائڻ بعد مان. نور ميان نور
يت سوکڑي كري  رخصت ياب ٿيو ته ميان صاحب کيس هك ڀلي گهوڙي سونن سنجن 

پر ميان جي نيت ۾ فتور هو، ڇو ته گهوڙي אهڑي ڏنگي هئي جو پاڻ تي كنهن کي سوאر . ڏني
۾  پر شاهه صاحب گهوڙيءَ تي آرאم سان سوאر ٿي ويٺو ۽ אک ڇنڀ. ٿيڻ ئي نه ڏيندي هئي

شاهه ته گهوڙيءَ جو لغام به الهي . گهوڙي هوא وאري تيز رفتاريءَ سان אک کان غائب ٿي وئي
جهيو ته هاڻي شاهه صاحب جو خ كونهي ۽ ميان پنهنجي چال ۾ كامياب . ڇڎيو ماڻهن 
ءَ سان موٹائي آندو، جنهن تي . ٿي ويو سالم پر جھٹ گھڑي بعد شاهه صاحب گهوڙيءَ کي خ
جڎهن شاهه صاحب کان پڇيو ويو ته گهوڙيءَ . مد ڏאڍو شرمندو ٿيو ۽ معا طلبيائميان نور

، ته אن جي جوאب ۾ چيائ ته وאڳ ڌڻيءَ جي وس ۾ آهي، هر  جو لغام ڇو الهي ڇڎيو هئائ
وאه ڇو گهوڙيءَ کي لغام ڏجي  .אنسان جي زندگي جي وאڳ به هن جي ئي هٿ ۾ آهي، پوِء خوאه 

8 ê   دؤںœں د 
ن (  .)آهي مهربانمؤال  جي ندوك اڇد

ن هو، אڄ قدرت هن کي سندس دوست  مد جو كالهه تائ سندس د אهو ميان نور
، ڇاكاڻ ته  مؤالناکيس . بڻائي ڇڎيو في طور ڏنائ رومي جي مثنوي جو سهڻو قلمي نسخو 

هرو אثر هو جيكو سندس رسا مان روميءَ جي روحاني خيالن جو گ مؤالناشاهه صاحب تي 
 .ظاهر آهي

אچي ڳايو هو، جنهن تي شاهه صاحب کيس دعا “ گالن”هك روאيت مطابق ڀٹ شاهه تي 
مد سان ٿي “ .گالن تو مان گل ڄمندو”كئي هئي ۽ چيائ ته،  אن بعد گالن جي شادي ميان نور
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وאرو حكمرאن ٿي گذريو  سنڌ جي تاريخ ۾ غالم شاهه نا. ۽ کيس אن مان غالم شاهه ڄائو
جهيو ٿو وڃي ته شاهه صاحب جي دعا سبب هنن پنهنجي پٹ جو نالو غالم شاهه . آهي

אلبته سنڌ . رکيو، ورنه كنهن به كلهوڙي حكمرאن جي نا پوئتان شاهه جو لفظ كونهي
 . ۾ سيدن جي نا پوئتان شاهه جو لفظ هوندو آهي

هن . ت يا وق مسئلن سان كونه هوندو هوشاهه ڀٹائيءَ جو وאسطو روزمره جي سياس
هن جا رستا ۽ طريقا عام مولوين ۽ . پنهنجن مريدن، معتقدن ۽ عوאم کي אسالم ۽ تصوف سيکاريو

هن دאئمي حقيق ڏאنهن ڌيان . فقيهن وאرא كونه هئا، بلكه هو هك صو عا ۽ و א هو
هك دفعي كنهن . نشان به كونه هوتعصب جو ته وٹس نالو . ڏنو ۽ نه عارضي ڳاله ڏאنهن

“ .ٻنهي جي وچ ۾ آهيان”جوאب ۾ چيائ ته، “ سائ אوهان س آهيو يا شيعا؟”پڇيس ته، 
“ !آهيان به אهو كي ك”فرمايائ ته، “ .ٻنهي جي وچ ۾ كي ك آهي”چيائونس ته، 

 پريאنهن אختالفن کان  شاهه صاحب به אيئن ،رومي فرقه وאرאنه אختالفن ۾ نه پوندو هو مؤالناجيئن 
ثن کان هميشه پري هو. رهندو هو אهل . אلبته هو س هو ۽ طريقو صوف وאرو هيس. مناظرن ۽ 

فرאخد . شيخ يا مرشد سن ۽ صوف ۾ هوندא آهن ۽ نه شيعن ۾. بيت سان بيحد حب ه
سچي אنسان . كنهن ۾ آهي يا نه آهي אن جو مدאر فرقي تي نه آهي بلكه هك אنسان تي آهي

بت ساري אنسان ذאت سان آهي پوِء چاهي كهڑي به عقيدي يا مذهب جو هجي  .جي 

  ڻوسائ ڀ
هيءُ . شاه صاحب پنهنجو گهڻو وقت رب تعالىٰ جي عبادت ۽ رياضت ۾ گذאريندو هو

قرآن پاכ، . عربي ۽ فارسيءَ تي به عبور هيس .ند درويش علم ۾ به گوهِر يكتا هوتنهائي پس
روم جي مثنوي  مؤالءِ  طورصو بزرگن ۽ شاعرن جي كالم ۽ فكر خاص حديث شريف، 

بت هيس سروِر كائنات . אكثر وقت אالهي ذكر ۽ فكر ۾ گذאرڻ لڳو. سان ته گهڻي 
ت אللعا بت ۽ عشق هيس، جنهن عشق جي نتيجي ۾  ملسو هيلع هللا ىلصر جي ذאت گرאمي الِء ته بي אنتها 
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الِء אيئن  ملسو هيلع هللا ىلصهن کي حضور سائ. ئوڃي معرفت ۽ حقيقت جو אعلىٰ مقام حاصل كيا
بت هئي جيئن حضرت אويس قرني کي هئي  .عقيدت ۽ 

هو אستاد ۽ مرشد سندس وאلد بزرگوאر شاهه حبيب ئي  شاهه صاحب جو سڀ کان و
كري  هو، جنهن پنهنجي الئق فرزند جي دنيوي ۽ روحاني تربيت كئي هئي ۽ كوشش

ن ۽  شاهه صاحب کي وقت جي وڏن كري אنهيءَ  .هميشه پاڻ سان گڎ رکندو هيس عا
خدא مست درويشن جي درگاهن ۽ خانقاهن تي به ويندא  ۽ درويشن جي صحبت نصيب ٿي

 .رهيا

ندن جو حلقو گهڻو وسيع ٿي ويو ته مناسب  ته كوٹڑيءَ  ڄاتائونجڎهن مريدن ۽ عقيد
صاحب אها ڀٹ، ج شاهه . مان لڎي وڃي ڀٹ تي رهجي، جنهن جي ڀرسان كرאڙ ڍنڍ آهي

אلدين الِء ڀٹ تي پنهنجي و. جن وڃڻ جو אرאدو كيو، سا هالن کان ٻه אڍאئي ميل فاصلي تي آهي
ن جي  ،اعت الِء هك مسجد ٺهرאيائ ،حويلي تعم كرאيائ هك منهه ٺهرאيائ ۽ فق
ورو كم پنهنجي نگرאني هيٺ كرאئي رهيو هو. رهائش الِء ک زم ڏنائ  . شاهه אهو 

 پاڻאن تعم ۾ ئي مصروف هو ته وאلد طرفان جلد وאپس ورڻ الِء پيغام پهتس جو אڃان 
ن روאنو ٿيو، مگر سندس هه سڀ كم كاريون ڇڎي هكدم אوڏאنهشا. شديد ناچاق هئا

هن بعد شاهه . ع هو1742 سنאهو . پهچڻ کان אڳ ۾ سيد حبيب شاهه אنتقال كري ويو
ي אچي ڀٹ وسائي، אن كري ئي کيس شاهه عبدאللطيف كوٹڑي کي هميشه الِء אلودאع چئ
كجهه وقت ته پنهنجي وאلد بزرگوאر جي وفات . ڀٹائي جي نا سان ياد كيو ويندو آهي

 .حسرت آيات تي غمن ۾ غلطان رهيو، پر نيٺ پاڻ سنڀاليائ

بت ۽ روحاني . هن الِء ڀٹ قل سكون وאري جڳهه ثابت ٿي   ، אعلىٰ אخالق، ص
يسي شخصيت بڻائي ڇڎيو، جنهن هزאرن ماڻهن کي پاڻ ڏאنهن ڇكي طاقت کيس هك مقناط

ڻي אتي هك روحاني آندو ۽ אهي ڀٹون ج كنهن وقت سڃ پئي وאكا كندي هئي، ها
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. و ۽ هزאرن ماڻهن هدאيت ۽ روحاني تسك الِء ڀٹ تي אچڻ شروع كيومركز قائم ٿي
ن ۽  اع جو ڏאڍو شوق هوندو هو، جيتوڻيك عا كن صو مسلكن شاهه صاحب کي 

انعت آهي اع جي  فل ۾ אيندא هئا. وٽ  جيتوڻيك . دور درאز فاصلن کان ڳائڻا سندس 
شاهه صاحب شريعت جو پابند هو، تاهم رאڳ سندس طبيعت ۾ אهڑو رچي ويو هو جو אن 

مود شاهه جنهن الِء . کانسوאِء رهي نه پئي سگهيو ر فق هو ۽ ٻيو هيو  سندس مشهور خليفو 
بت هئيشاه مود شاهه به سڀ كجهه ترכ كري، شاهه . ه صاحب کي گهڻي عزت ۽ 

بت ۾ אچي ڀٹ وאسي ٿيو هو ۽  . شام سندس خدمت ۾ بسر كندو هو صبوحصاحب جي 
א خاص مريد، معتقد ۽ فق ڀٹ تي אنهن مان  .رهندא هئا جن سان گهڻو پيار هيس ٻيا به كي

 .هالئيندو هوهك ميون هاشم علوي هو جو لکپڑه جو كم 

ع رאت شاهه حبيب جي روضي تي ڳايو ويندو هو ۽  ي جيرאڳ جو طريقو אهو هو جو 
אهو رאڳ سفلي . ر فق رאڳ جي معاملن ۾ אڳوאڻ هو. אهو سلسلو هميشه الِء قائم كيو ويو

بوب حقيقيءَ الءِ  سوز ۽ درد پيدא كرڻ جو ذريعو  جذبات کي אڀارڻ الِء كونه هو، مگر 
پاڻ ته ويهي كونه . ڀٹ تي رهائش جو زمانو هو، جڎهن شاهه جو كالم وجود ۾ آيوאهو . هو

אها کيس قدرت طرفان ڏאت هئي ۽ خودبخود آمد هئي جو شاهه صاحب شعر . لکيو هئائ
ر ۽ . ويندא هئا فق هاشم אن אلهامي شعر کي لکندא چوندو ويندو هو ۽ سندس پيارא مريد فق 

هيڑيو ۽ هك خوبصورت گلدس تيار كرڻ جو سامان گڎ هنن شاهه جي كالم کي س
 .كيائون

  رسالو جو شاهه
سنڌ . هي אهو رسالو آهي جنهن شاهه کي، سنڌ کي ۽ سنڌي زبان کي الفاني بڻائي ڇڎيو

بيشك صوف جي هن خطي . تائ ٻيو شاهه ڀٹائي پيدא كونه كيو آهيאڃان جي سرزم 
ي، سچل سرمست ۽ ٻ وڏن شاعرن کي جنم ڏنو، شاهه عنايت شهيد، شاهه كر بلڑي وאر
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مگر شاهه عبدאللطيف جي شاعريءَ سان ٻ جي شاعريءَ جي مشابهت كرڻ نامناسب 
ذكر  ان چند جونجھم پر אنهنآهن  شاهه جي كالم جون خوبيون هونئن ته بيشمار. آهي

 .ه كجي ٿو تصرאً 

، אديب ۽ شاعر  אن وقت .۾ فارسي زبان مروج هئي شاهه صاحب جي ڏينهنَ  گهڻا عا
א ماڻهو  ن ۽ درسگاهن جي زبان فارسي هئي ۽ كي فارسي يا عربيءَ ۾ لکندא هئا، ڇو ته دف

پايي جي  ىٰ אعل אهڑي .مگر شاهه صاحب جو شعر سنڌيءَ ۾ آهي. אها زبان ڳالهائيندא هئا
 شاهه صاحب جي شاعري .هئيאندر كنهن به ٻي زبان ۾ كانه  توڙي هند شاعري سنڌ

ءَ جي سونهن آهي  .سنڌي ٻو

شاهه جي سنڌي كالم جي אهميت ڏسندي، אن کي جرم جي عا ڊאكٹر ٹرمپ 
انه كتاب لکيو ۽ كي و ترتيب ڏني، ڊאكٹر سور كالم تي عا א شعر אنگريزيءَ ۾ تر

و  ، אيلسا قاضي،عالمه آِء آِء قاضي .كيائ ۽ جي אالنا به كا אشعار אنگريزيءَ ۾ تر
مد يعقوب ته پنهنجي جگر جو خون ڏيئي . اكي و אنگريزيءَ ۾  مكملآغا  رسا جو تر
ڊאكٹر گربخشاڻيءَ، . مرزא قليچ بيگ رسالو مرتب كري אن تي كا كم كيو. كيو

ڊאكٹر . رسا جي معنىٰ ۽ شرح كا تفصيل سان لکي ،ڊאكٹر دאئود پوٹي جي مدد سان
نت كئي آهين بخش خان بلوچ رسا جي صحيح تر . تيب، معنىٰ ۽ تشريح تي سالهاسال 

س سانگي، ڏيارאم، ك ن صاح جهڑوכ م عبدא لياڻ آڏوאڻي، אهڑي طرح ٻ كي
مد شاهوאڻي و  منظوم شيخ אياز אردو ۾. ۽ ٻ صاح شاهه سائ تي لکيو آهي غالم  تر

اجد ڀرڳڑي شاه جي رسا کي كمپيوٹر ۽ אنٹر. كيو آهي نيٹ ذريعي ورلڈ وאئيڈ ويب عبدא
نڈ ۾  .به گهڻو كجهه رهيل آهيאڃان مگر . تي شايع كري سڄي دنيا آڏو آندو آهي هن 

א موتي ۽ مرجان آهن جن الِء غوאصي كرڻ ضروري آهي ٻئي كنهن به سنڌي شاعر . كي
 .کي אها אهميت نه ملي آهي ۽ نه ملندي، پوِء کڻي پاڻ کي ڇا به سڎאئ
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بت به هئس، جنهن جو شاهه صاحب جيتو ڻيك سنڌي مسلمان هو، ۽ سنڌ سان 
ب وطن به هو به אظهار رسا ۾ هن جي . پر بنيادي طرح هو آفاقي شاعر هو ،كيو אٿائ ۽ 

اطب نه آهي، . تعليمات جو دאئرو صرف سنڌ نه بلكه ساري دنيا هئي هو رڳو سنڌين کي 
ڎهن سندس پيغام تي عمل كيو وڃي جيك. بلكه سندس پيغام پوري אنسان ذאت الِء آهي

كو جنگ . ته سنڌ، پاكستان ۽ دنياِء אسالم، بلكه ساري دنيا ۾ سكون ۽ آرאم هجي
 .جهيڑو نه هجي ۽ אالهي אصول ۽ قانون خودبخود مروج ٿي وڃن

روم جي مثنوي  مؤالءِ شاهه جي تصوف ۽ فكر جو بنياد אسالم ۽ قرآن پاכ تي آهي،  
ن قبول كيو آهي ته شاهه جي شاعري نج אسالمي تصوف آهيسڀ غ مسلمان . تي آهي . عا

، ڊאكٹرگربخشاڻي ۽ كلياڻ آڏوאڻي جن شاهه جي كالم تي وڏو كم  ،ڊאكٹر سور
كيو آهي، سي کلم کال هن حقيقت کي تسليم كن ٿا ته شاهه صاحب هك عظيم آفاقي 

دאر هو تعصب ۽ مردم  تصوف אسالم جو روح آهي جنهن ۾. شاعر ۽ تصوف جو وڏو علم
 .آزאري جي كا گنجائش كانهي

شاهه  ، يا אيئن چوڻ به ٿيندو אن جي كري ئي،باوجود مٿ ڄاڻايل حقيقت جي
سنڌ אڄ ڏينهن تائ شاهه صاحب . صاحب نه رڳو مسلمانن ۾ بلكه هندن ۾ به مقبول آهي

ل هجن يا مسلمان هجن خوאه هندو، پڑهي. جهڑو عوאمي ۽ مقبول شاعر پيدא كونه كيو آهي
بوب شاعر آهيهو אڻ پڑهيل،  ڊאكٹر ٹرمپ،  .سنڌ کان ٻاهر به هن جا سالمي آهن. سڀ جو 

ل جهڑא يورپي عا ۽ אديب به سندس عظمت ي  جي گوאهي  ڊאكٹر سور ۽ ڊאكٹر אئ م
هندن  .جي كالم کي ڳوٺن ۽ ڳل ۾ אڻ پڑهيل به پيا ڳائجنهن ، الثاني آهي،هو الفاني آهي. ڏين ٿا

 آخر אن جو سبب كهڑو آهي؟ . وڏي جاکوڙ كئي آهي به مٿس لکڻ ۾

لم شخصي کي به كونه وساريو حقيقت אها آهي ته شاهه پنهنجي كالم ۾ غ مس
ِ  .آهي دنيا אنهن کي وساري . يال چنيسر، مومل رאڻو، ٻيجل، رאِء ڏياچ، سورٺ سڀ غ مسلم هئال

آشنا ٿي چكا هئا، تن کي شاهه صاحب אچي اي، خود سنڌي هندو به אنهن کان نچكي هئ
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ر آهن، هندن جون لوכ كهاڻيون سهڻي شاهه جي رسا ۾ هندستاني سُ . زنده كيو
كنهن هندو شاعر سنڌي هندن . طريقي سان پيش كيل آهن، تنهنكري هندو به خوش هئا

אن کان عالوه رאڳن جا . جي אها خدمت كانه كئي هئي ۽ نه وري كو אن جو אهل ئي هو
شاهه صاحب . سر ۽ رאڳڻيون به مقامي ۽ هندستاني هيون، جن به هندن کي پاڻ ڏאنهن ڇكيو

اع جو وڏو شوق هو تنهنكري هندن شاهه صاحب کي  ،هندن ۾ رאڳ عبادت آهي ۽ کي 
جهيو هو  مگر אها ڳالهه ياد رکڻ کپي ته هندو لوכ كهاڻ ۾ به شاهه صاحب . پنهنجي و

مي تصوف جا אصول ۽ نكتا بيان كيا ۽ كڎهن به بنيادي روحاني رنگ پيدא كيو، אسال
אزאنسوِء هو وحدت אلوجود جو زبردست حامي هو، جنهن کي هندن ويدאنت . مقصد تان نه هٹيو
جهيو هو   .جي و

ين  ؛لوכ كهاڻ سان وאسطو رکن ٿا ، سنڌ جيرجا سُ  شاهه  نون، ش אنهن ۾ ليال 
אلبته  .سان رهيو آهي كاٺياوאڙ جو وאسطو به سنڌ .فرهاد، وאمق عذرא جا قصا كونه آهن

حضرت אمام عا مقام جو אسالم ۾ وڏو درجو . سر كيڎאرو كربال جي قضئي بابت آهي
باقي قصن جو تعلق  ،سوאِء عرאق ۽ كربال جي. جن جا ڏوهٹا هئا ملسو هيلع هللا ىلصآهي ۽ حضور پاכ

ين پنڌ گهميا هئا لن جو ٹن سا. אهڑن ملكن سان آهي جيكي شاهه صاحب خود پ
اجي ۽ معاشي حال جو   ، ، אتان جي ماڻهن جي سياسي، مذه تكليفده سفر كيو هئائ

کيس قدرت . جبلن، آبادين ۽ برن پٹن کي ڏٺو هئائ ،نאتان جي جهنگ. يس گهرو مطالعو هوک
אز جي . مشاهدي جي زبردست قوت عطا كئي هئي ض ش אزيءَ وאنگر  هو حافظ ش

אز کان ٻاهر جو پتو نه هجيس، تنهنكري سندس شاعري  حدن אندر قيد نه رهيو هو جو ش
جي صحت تي به  وאقعنٻئي طرف  ته ه زبردست مشاهدي جي گوאهي ٿي ڏئيهك طرف ت

  .سنڌ جي ٻي كنهن به شاعر جي شاعري هن قسم جي نه آهي. هڻيٿي حقيقت جي مهر 

ني موسيقي آهي جنهن شاهه جو كالم موسيقيءَ سان ڀريل آهي، אها به مقامي ۽ هندستا
كنهن شاعر جي  سانאهڑي موسيقي مشكل . سان هندن خوאه مسلمانن جو وאسطو آهي
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تنهنكري پڑهيل خوאه אڻ پڑهيل سنڌيءَ جي زبان تي شاهه جو شعر هوندو ئي . ٿي شعر ۾ ملي
فل هوندي ۽ ڳائڻ وאرو سريلو هوندو ته سامع پك ئي . آهي جيكڎهن كا سنجيده 

هك ته شاعري پياري ۽ تصوف . جي كالم ڳائڻ جي فرمائش كندא پك هن کي شاهه
، تنهنكري אن جو ڳائڻ وڄائڻ هك موسيقي سان ڀرپورجي رمزن سان ٹمٹار ۽ ٻيو ته אها 

دن جي به ! وجد وאري كيفيت ۽ ماحول پيدא ٿو كري شاهه جي شاعري אن تهذيب ۽ 
هندو شاعر . پئي آيا آهنجنهن ۾ هو صدين کان پلبا  ريאنتهائي كامياب عكاسي ٿي ك

ان ٿو كوٺي كيڎو نه پيارو شعر . كشن چند ليکرאج شاهه صاحب کي شاعرن جو آ
 :אٿس

ِ سن م   ،جنت آشيان ڌאي زم  ؛تنهنجي ريِگ روאن يٿسيل א
اِن علم جو تابنده ماهه  ،هو جهان ۾ شاعرن جو بادشاهه  ؛آ

 ؛سو شاهه آهه ڄيا ۾ نه אدن! آه  جنهن کي ساري عا جي نگاهه، وڳ
ان زيرِ   אنقالِب گنبِد گردون آ،  .زم مدفون آ آ

وري شاعري هك طرف ۽ شاهه جي شاعري  حقيقت حال ته אها آهي ته سنڌ جي 
 .ٻي طرف، هن سان كنهن جو مقابلي ئي نه آهي

  یدار   ِ   ٰ  دِم  @  ِ
 یدار دار @ê ں êآ9 

  .و ۾ يوسف وאرو حسن، عيسىٰ وאري عطاِء زندگي ۽ موسىٰ وאرא معجزא موجود آهنت(
 .)موجود آهي ٽو يليكآهي، تو א ٽمعشوقن و ڀس جههك يكجي

ن جي شان ۾  قصيده . قصيده خوאني كئيوڏن وڏن شاعرن بادشاهن، وزيرن ۽ אم
ن وٽ درٻار אهي شاعر قصيدא ٺاهي وڃي باد. جا تعريف يا אجائي خوشامدمعنىٰ بي شاهن ۽ אم

پوِء אنهن شاعرن کي سندن حيثيت ۽ قصيدي ۾ كيل تعريف ۽ هنر مطابق . ۾ پيش كندא هئا
هيءُ باقاعده فن ٿي ويو هو ۽ جيكو وڏو شاعر قصيدو ٺاهي . אنعام يا معاوضو ملندو هو
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جهيو ويندو هو مگر شاهه . بادشاه جي خدمت ۾ پيش نه كندو هو، تنهن کي ناپسنديده 
صاحب کي كٿي هئي فرصت، كٿي هئي אها طبيعت جو دنيوي بادشاهن جي ويهي אجائي 

بعضي بعضي ته אهڑن عظيم . تعريف كري ۽ אنهن جي خوشامد ۾ ويهي پنا كارא كري
هن موضوع تي وڌيك . شاعرن کي אن بي رخيءَ الِء ڳري قيمت به אدא كرڻي پوندي هئي

و چوڻ ضروري آهي ته شاهه عبدאللطيف تفصيل سان ٻئي باب ۾ عرض كبو، مگر هينئر  אي
كا قصيده خوאني . كنهن به אم كب يا بادشاهه جي كا خوشامد كانه كئي
پرين كجو ”هن کي ته . كانه كيائ ۽ نكي وڃي حكمرאنن جي درٻار ۾ ويهندو هو

ته ٻنهي پنهنجي رسا ۾ تعريف كئي آهي  جيكڎهنهن . جي پريشاني لڳل هئي“ پانهنجو
هن . هن جا نغما ڳايا אٿس ۽ سندس وحدאنيت جا گيت ڳايا אٿئ ،ن جي خالق ۽ مالك جيجهان

ها אلبته אهو فخر אٿس . كڎه به كلهوڙن ۽ مغل شهنشاهن جي ثنا ۾ شاعري كانه كئي
مد مصطفىٰ  بوب رب אلعا حضرت  ت אللعا ۽  جو دربان به آهي، خادم به  ملسو هيلع هللا ىلصته هو ر

 دؤرאهو ته بادشاهيءَ جو . ا ۾ خوب دل تي سندن تعريف كئي אٿائرس. آهي ته غالم به
هوري  ءَ  دؤرهو، عوאم رعيت هئا پر هن  ۾ به شاعر هجي، نثرنويس هجي يا خطيب، بدقسم

خوشامد جو אنعام ته  .يپرאڻو جذبو كارفرما آه אهو تائאڃان سان אنهن جي אكثريت ۾ 
אنساني فطرت  .تبديليون آيون آهن وقت پٹاندر طور طريقن ۾رڳو خوشامد جي  ،تائ ملي ٿوאڃان 

 .بهرحال ساڳي آهي ۽ رهندي

۽ عاشقانه موضوع منتخب  شاهه صاحب پنهنجي شاعريءَ ۾ אنتهائي دلكش، دلپذير
جهڻ. كيا آهن جھائڻ فلسفي يا تصوف کي  אيڎو آسان نه آهي، تنهنكري شاعر جو  يا 

كو אن کي دلچسپي  ع کي سولو ۽ سلوڻو بڻائي ٿو جو هرאهو كمال آهي جو אهڑي ڏکئي موضو
شاهه صاحب عشقيه . هيءَ مقناطيسي خوبي ٿورن شاعرن ۾ موجود هوندي آهي. سان پڑهي ٿو

جهڻ گهڻو  هي۽ باط حقيقتون پيش ٿو كري جو אموضوع ۾ אهڑي خوبيءَ سان אالهي رمزون 
فرאق جي صدمن  ؛بوب جي تعريف آهي ؛شاهه جي رسا ۾ پيار ئي پيار آهي. نآسان ٿيو پو
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 يאهڑ ته چونڈ جيلفظن . آهنمهر ۽ وفا جون موجون، عزم ۽ همت جا پهاڙ  ؛جو بيان آهي
אستعمال كري ٻيو لفظ  نهن لفظ جي جاِء تيشعر ۾ ك به كنهن אٿس جو سندسالجوאب 

كنאن جي ظاهري يا معنوي حسن ۾ وאڌאرو آڻ بوب جي .آهي ڻ نا تعريف  پنهنجي الثاني 
 :چوي ٿو نديك

 ؛ڌپن وٿ ريكپرين  هنڎج ري،كناز منجهان ن
ت ،אدب س يڻگه يونڀא  ؛مند حورون ح

 ؛رند يٿرאه مچي  ،א چئي بسم ڻپ ونِءڀ
ءَ جو سو  .وڻسه ئانڀساجن س ،ڌنڳسائ

 :ٻي هنڌ تعريف كري ٿو

ءَڏچو  ؛سينگار رينك، سهس رينڀא تون ڈچن ه
 هزאر؛ رئك، جي حيلن ينڑپريان جي نه پ كلپ
 .دم دوست جو وڑته مار،ڄ ڀتون س وڑجه

 :بوب جو فرאق عاشق کي كيئن بيحال كري ٿو

 ؛א يندِءڻآ ،ب منهنجا سپرين
 .ريكآهون  يوڈنكא ،توکي ساريندي ساهه

بوب عاشقن جو  .ٻئي کي ڏسڻ به بردאشت نه ٿيون كن کانسوאءِ ن אکيون پنهنجي 

 ؛پرين جي نه پسنديون ،سجئي  رينديڀא
 .کي انگنك يونڑאک ج،ڏ يئيٻ يكڍ

بوب خاطر كنهن به مصيبت جي  هك عورت سسئي جي همت کي جس هجي جو 
 .پروאه كانه אٿس

 .آريچن کي وڏجو آ ،جبل ماري جک
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ي ٿي دل چو. אهي كيڎא نه پيارא عاشقانه شعر آهن جي صرف شاهه جو ئي حصو آهن
ازي . دل ۽ دماغ تان نه ميسارجي به ن هجي ۽ كڎهنزبا ردته سندس كالم وِ  אهي شعر 

اني كن ٿاخوאه حقيقي عشق ٻنهي   .جي الجوאب تر

و لکندس، نه قلم אن ۾ ٿكجي ٿو، نه وري  و لکي كي شاهه جي كالم الِء كي
 :بقول شيخ سعدي. كالم جون אڻ کٹ خوبيون بيان كري سگهجن ٿيون سندس

  êë   دارد  < êëں را 7  ی  
  ں   ؤ درa  êد 

  ،يڻاڄپ جي المك جي سعدي وري نه۽  آهي حد اكنه سندس حسن جي (
ُ  درياه پر ويندو مري پاڻي پيئندي پيئندي ايلڃ وאرو אאُ   .)ٹڻ وאرو نه آهيک

  ڻائڌو ضخامت جي المشاهه جي 
ل شعر هٿ كجن ۽ אنهن کي אها كوشش كئي پئي وڃي ته شاهه صاحب جا رهي

پر  ،אچيٿي ي نظر وڳظاهري طرح ته هيءَ كوشش تعريف ج. وڃي شامل كيوبه رسا ۾ 
۾ אڳ ئي كن ٻ شاعرن جا بيت אچي ويا آهن، جن  رساشاهه جي . خطرא آهن لكل אن ۾

بي جي  ۽ אهي نسخا آهن אنيكشاهه جي كالم جا . کي אن مان كڍڻ مناسب ٿيندو
اظ کان هك ٻئي سان اظ کان ۽  رن جا كن صاح ته سُ . رکنٿا  مطابقت نهپڑهڻيءَ جي 

پر אن الِء كي به  ،آهي كالم شاهه صاحب جو نه وته אه آهن كيا ڦٹو ٻاهر ر كڍيسُ 
مد دאئود پوٹي جي حوא . نאٿئونه  اسبب ڄاڻاي هنن حال هيٺ سنڌي אدبي بورڊ عالمه عمر بن 

پر  ،هك صحيح نسخو تيار كري ريخن جو مطالعو كאهو كم كيو هو ته سڀ نس
 .ڊאكٹر صاحب جي حياتيءَ وفا نه كئي ۽ كم אڌورو رهجي ويوאفسوس جو 

منهنجي ناقص خيال ۾ ڊאكٹر ن بخش خان بلوچ صحيح نسخي تيار كرڻ جو אهل 
هن جي آهي ۽ هن אهو تيار كيو آهي، پر كي حضرאت آهن جي چون ٿا ته فالڻا فالڻا بيت آ
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۾ موجود نه آهن، تنهنكري אنهن کي شاهه جي رسا ۾  ه صاحب جا آهن مگر رساشاه
دאري سان. جاِء ڏني وڃي مان هك مثال . ڻو پوندوكرققن کي  قابل هيءَ كم אنتهائي خ

جن جي حديثن گڎ كرڻ جو كم ٻي هجري صديءَ  ملسو هيلع هللا ىلصعرض كندس ته حضور پاכ
ن جون حديثون سڀ کان وڌيك ج ملسو هيلع هللا ىلصقرآن پاכ بعد رسول پاכ. ۾ شروع كيو ويو هو

ضرت  يكوڙكا سندن مبارכ نا سان  جنهن جن فرمايو هو ته ملسو هيلع هللا ىلصאهميت رکن ٿيون ۽ آ
هو ۽  دؤرאهو ته ٻي صديءَ وאرو אبتدאئي . هونديجي جاِء جهنم  אنته  كئيمنسوب  حديث

مگر جڎهن אمام بخاري حديثن گڎ . هو نوجن شديد تاكيد ۽ چتاءُ ڏ ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ
ن وٽ پهتو، אيرאنكرڻ الِء  ، عا ، عرאق، مسلسل سورنهن سال پنڌ كيا، جبل ۽ بيابان لتاڙيائ

نوردي كري شيخن سان مليو ته ڇهه لک حديثون گڎ شام، مصر ۽ حجاز جي صحرא
قيق بعد صرف . كيائ قيق جي . حديثن کي درست قرאر ڏنائ 7275مگر  جيكڎهن 

قق ي مان به ٿورא كي بيت  אهڑي پخ كسوٹيءَ تي نون بي کي  ويهي پرکيندא ته אن نئ ذخ
ي به نيك ني سان گڎ كيو ويو  و كي صحيح نكري سگهن ٿا، پوِء چاهي אهو ذخ

مقصد شاهه صاحب جي رسا جي ضخامت وڌאئڻ نه آهي، پر ملك ۽ دنيا آڏو شاهه . هجي
رمانه هن معاملي ۾ سنڌ حكومت جي الپرو. جي صحيح كالم پيش كرڻ جو آهي אهي 

 .آهي

  تعمير جي روضي جي ريمشاهه 
جنهن سان شاهه صاحب کي گهري عقيدت  دאلكر بلڑيءَ وאرو تڑ ڏאڏو هوسشاهه عب

به אهڑي ئي عاليشان مسجد ڀر ۾  جيאن  ۽ نهنكري سندس روضو تعم كرאيائهئي، ت
از جو پابن. ٺهرאيائ و روزي  אهو אڳ ۾ אچي . د هوאن مان پتو پوي ٿو ته شاهه صاحب كي

א بيت  چكو آهي ته شاهه كر جو رسالو به هميشه پاڻ سان هوندو هئس ۽ אن مان كي
 .ياد هوندא هئس
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  بزرگن سان مالقاتون
ن ئي همعصر صوف ول ۽ بزرگن سان مالقاتون  ،شاهه عبدאللطيف جون پنهنجن كي

 .ٿيون، جن جو كنهن قدر אحوאل عرض رکجي ٿو

ب ڀٹ ۾ אقامت پذير هو تڎه لنوאريءَ جي بزرگ حضرت خوאجه شاهه صاح جڎهن
אهو خوאجه صاحب هو جنهن وٹان حضرت . ڏאنهن زيارت الِء ويو) ع1774-ع 1712(مد زمان 

ءَ  هو عبدאلرحيم گرهوڙي کي فيض حاصل ٿيو ۽ صاحب كرאمت بڻيو ۽ אڳ هلي بت پرس
، عارف با ۽ شاعر به صاحب هك بي مثا خوאجه. خالف جهاد كندي شهيد ٿيو ل عا

شاهه صاحب سك مان پنڌ كري وڃي وٹس لنوאري شريف پهتو ۽ خوאجه کي پنهنجي . هو
 خوאجهنوكرجڎهن אطالع كيو ته . آمد جو אطالع كري، אندر אچڻ الِء אجازت گهريائ

سيد صاحب کي وڃي چئج ته ٿورو ترسو، אسان پاڻ אوهان جي ”صاحب خود ئي فرمايو، 
صاحب ڇا كري رهيا هئا،  خوאجهشاهه صاحب نوكر کان پڇيو ته “ .الِء אچون ٿا مالقات

پوِء نوكر کي چيائ ته هل אندر ٿا هلون، جڎهن אندر پهتا ته . هن جوאب ڏنو ته ماٺ ۾ ويٺا هئا
 :هيءُ بيت پڑهيائ

 ؛ڌپن يڙپرو وك ،سامي سفر هليا
 .نه جيئندي אن ري ءٌ آ ،ڌنك ائونٺجن هي

 :وאجه صاحب جوאب ۾ فرمايوحضرت خ

، ك  ماِء؛كَ  ك يڃو ،ئٿ ك آه
 ؛لهرאءِ  ڀ سس“ ال” ،جا כلو اپاڳال

 .جي جھڳپريان جي  ھالڳ ،اِءيسامي پوِء سلند

 :אن تي شاهه صاحب جوאب ڏنو
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 لئه؛ ڳاڀس نهنك! سرتيون ،نانهكقلم وهي ويو 
 انهن؛ٻت نه پهچي אُ  ،وـئلک يئيڳאنگ א 
 .وئكته پرينءَ مان س هيئندאنهن،انيڏنهنکيك

 :خوאجه صاحب ورאڻيو

 ؛۾ ٿقلم جن جي ه ،تن ٽو يڃويهه و
 ؛لکن ئوٻري אو يون،ڳאنگ א ئوـٹمي

 .کيپرينءَ ، جنهن مان پسهڙاپنو سو پ

گفتگو به مام ۾ ۽ بي ۾ كيائون، پر هن مان سلطان אالوليا حضرت خوאجه صاحب جي 
هن گفتگوَء . אهو بيت شاهه صاحب جي رسا ۾ به آيل آهي. مقام جو پتو پوي ٿوאعلىٰ منزل ۽ 

فنا کان אڳ ”فرمايائون ته “ فنا ڇا آهي، אن جي كا كل آهي؟”بعد شاهه صاحب پڇيو ته، 
“ .مان אوهان جو مريد ٿيڻ چاهيان ٿو” ،جنهن تي شاهه صاحب عرض كيو ته“ ڇا آهي؟

سيد صاحب “ .نو אسان جي طريقي ۾ منع ۽ حرאم آهناع ۽ گا”خوאجه صاحب جوאب ڏنو، 
اع ۽ سرود ۾ صرف كئي אٿم، אنهن کي ترכ كرڻ هينئر مون الِء ” ،چيو ساري عمر 

پوِء به ٻنهي درويشن پاڻ ۾ كا روح رهاڻ كئي، אن کان پوِء موكالئي “ .كن ناهي
چون ٿا ته . وאپسيءَ وقت خوאجه صاحب کيس خالفت جي گودڙي ڍكائي. وאپس ڀٹ وريو

وفات بعد “ .منهنجو كفن هن گودڙيءَ مان كجو” ،شاهه صاحب وصيت كئي هئي ته
ي. سندس وصيت جي تعميل كئي وئي قدر ته خوאجه صاحب جن کان  شاهه صاحب אي

 :متاثر ٿيو هو جو هميشه هيٺيون بيت بزرگن جي شان ۾ پڑهندو رهندو هو

؛پرينءَ کي وڏٺجن ! ماِء اڏٺمون سي 
 .يڑالهڳنه سگهان  ريك، اِءك سندي تن

مد مع ٺٹوي سان ته سندس گهڻيون مالقاتون ٿيون دوس جوאنيءَ جي  نسند .دوم 
دوم صاحب ۽ شاهه  .دوم مع وڏو عارف אالهي ۽ عا هو. کان شروع ٿي هئي دؤر
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 ملسو هيلع هللا ىلصر كائناتאهو طريقو جيكو سرو ،صاحب الِء چيو ٿو وڃي ته ٻئي אويسيه طريقي جا هئا
اتي. جي عاشق صادق אويس قرنيءَ وאرو هو وאرن کان به فيض ملي سگهندو  چون ٿا ته אهل 

کان عطا ٿيو، گرچه אن ذאت پاכ  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت אويس قرنيءَ کي אهو فيض رسول پاכ ۽ آهي
جاميءَ جي لکت مطابق روحاني واليت الِء  مؤالنا. مالقات كانه ٿي هئس ظاهري دنيا ۾ سان

رير مطابق אهل . نهي ته كو ظاهري مرشد وٺجيאهو شرط كو مد مع ٺٹويءَ جي  دوم 
אهو دستور كن ٻ درويشن پڻ אختيار . ۽ شرعاً جائز آهي اتي کان فيض حاصل كرڻ عقالً 

אها پاכ هس جنهن  .نتها عشق هوسان بي א ملسو هيلع هللا ىلصشاهه صاحب کي حضور پاכ. هو كيو
 . ن ئي مٿس علم ۽ عرفان جي عنايت ٿيوٽ فيض جا درياءَ وهندڙ هئا، אنهن وٹا

جڎهن مغلن ۽  .شهيد سان به سندس مالقات ٿي هئيحضرت شاهه عنايت جهوכ جي 
. كلهوڙن گڎجي سازش كري کيس شهيد كيو ته אن وقت شاهه صاحب جي جوאني هئي

 ؛هيحق وאرن کي كڎهن حكمرאنن ۽ دنيا دאرن سٺو آ. هن شهادت تي کيس ڏאڍو ڏک ٿيو
شاهه صاحب هن وאقعي تي . كليفون ڏيندא آيا آهن ۽ ک شهيد كرאيو אٿئونهميشه ک ت

 :هميشه هيٺيون بيت پڑهندو هو

 ؛طالب تنوאرين اٿ ،نه אوطاقن ۾ ڄא
 ؛مون مارين هيونڑم ،ويا يٿآديسي א

 .ويا يڎيءَ کي جيارين، سي الهوتي لي ِج َج

شاهه صاحب جي  حضرت سچل سائ جي ڏאڏي ميان صاحبڎني سان به درאزن ۾
אن وقت پنجن سالن جو هو جڎهن شاهه سچل سائ . هو بزرگ هو به صاحِب دل. مالقات ٿي

،  .هو درאزن ۾ ڏٺو سکيڀٹائي  جيكو ”تيز روحاني نگاهن سان کيس سڃاڻي ورتائ ۽ فرمايائ
شاهه صاحب جن . وאقعي ٿيو به אيئن“ .ُكنو אسان چاڙهيو آهي، تنهنجو ڍكڻ هي الهيندو

. زن ۽ رمزن جو ڍكيل زبان ۾ ذكر كيو هو، אنهن کي سرمست אچي آشكار كيورא
אض كري نه پئي سگهيا، هن אهڑي ته سهڻي  شاهه جي شاعريءَ خالف ته عا ۽ فقيهه به אع
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مگر سچل . كڇي نه سگهيو كو بهوني سان حقيق کي پيش كيو هو جو אن جي خالف 
 . وڏي وאكي چيو سرمست شريعت جي صاح کي چئلينج ڏيندي

؛چوي يئنك وك ،چوي يئنك وك
 .ئي آهيان سو ،ئي آهيان مان جو

ان کهڑאئي پور(دوم عبدאلر مد ك) ضلع خ هجري ۾  1145لهوڙي کي ميان نور 
مدي هو .شهيد كرאيو هو دوم  شاهه صاحب هك دفعي کهڑא ڳوٺ جي . سندس فرزند 

مدي چَورאئي  دوم  موكليس ته אسان وٽ قيام پذير ٿيو، جنهن تي شاهه ٻاهرאن אچي لٿو ته 
 :صاحب لکي موكليس

 ؛، صبح אيندس سپرينءُ نه آيس آن ڄא
 .بار که جا يڻسو ک ءُ،توتي جنهن جو نان

ءَ  سان عقيدت هئي سا مٿئ بيت  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت شاهه صاحب کي جيكا حضور سائ
دوم شا. دوم صاحب جو אسم گرאمي به ساڳيو هو. مان ظاهر آهي هه صاحب ٻئي ڏينهن 
هو،  بزرگ شريعت صاحِب  ميزبان. ساڻس گڎ ڳائڻ وאرא فق ۽ ساز به هئا. صاحب وٽ پهتو

، جنهن ورאڻيو، אن باري ۾ تنهنكري شاهه صاحب کان  بوري آهي جو ”پڇيائ אسان جي 
ه بنا سازن ”دوم صاحب چيو ته، “ .رאڳ אسان جي روحاني خورאכ بڻجي چكو آهي

رאت . شاهه صاحب قبول كيو ۽ ساز كوٺيءَ ۾ رکي ڇڎيائ“ .ڀل رאڳ ٿئي ۽ ڀل ٻڌوجي 
ن وڏي سوز سان ڳائڻ شروع كيو ته ساز كمري אندر  از پڑهڻ کان پوِء جڎهن فق جو 

دوم صاحب چيو ته هيءَ هك نرא حالت آهي ۽ شاهه  هو حال ڏسيא. وڄڻ لڳا پاڻـُمرאدو
کن شاهه صاحب אتي رهيو ۽ ٻئي بزرگ پاڻ ۾ رهاڻيون كندא  پوِء هفتو. صاحب بي ميار آهي

هن مان ظاهر . אويسي طريقي سان هو به دوم صاحب هك אهل א هو ۽ سندس تعلق. رهيا
، مزي ۽ عيش  آهي ته شاهه صاحب وאري رאڳ جو روحانيت سان تعلق هو ۽ نه دنيوي رאح

 .سان
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  شاهه صاحب جي وفات
ءَ ۾ گذאريندو هو وقتب گهڻو ڀٹ تي رهائش بعد شاهه صاح אالهي ذكر  ۽ گوشه نشي

كجهه  ۽ ڀرسان ڍنڍ هئي ؛هيءَ خاموشيءَ وאري جڳهه هئي. ندو هو۽ فكر ۾ مصروف هو
ه سندس كي خاص فق رهندא هئا، جي سندس وفادאر پوئلڳ ۽ مريد هئا  .ساوכ هئي

حب جي هك ڀٹ ۾ ڄڻك شاهه صا. ۽ هر كو پنهنجي سونپيل كم ۾ پورو هوندو هو
) ع1752(هجري  1165صفر  14شاهه سائ . ننڍڙي مگر آلودگي کان پاכ پنهنجي ڌאر دنيا هئي

پاڻ چادر ويڑهي مرאق ۾ . ونه هوك عارضوبه و ظاهر ته كبکيس . تي وصال كيو
اع جو אشارو ڏنائ ن کي  اع ۽ سرود هليا، نيٺ بند . مصروف ٿي ويو ۽ فق كا وقت אهو 

ڃي جو فق ڏسن ته شاهه صاحب جو روح هن خاكي جسم مان پروאز كري و. كيائون
پاڻ ئي ته فرمايو . אزل وאعدو كري آيو هو وڃي پنهنجي رب وٽ رسيو آهي، جنهن سان روز

 :هئائون

 ؛پيوم نك جڎهن ،مكאلست برب
 ؛چيوم تت هڎت ،قالوא بلىٰ قلب س

 .س هيچنڑ، وچن وييومكتنه وير 

אها ئي عمر جنهن ۾ حضور  ؛هئي ورهيه 63جي عمر  ملسو هيلع هللا ىلصن عاشق رسولאن وقت ه
ميان غالم شاهه كلهوڙي، سنڌ جي حكمرאن، . جن هن دنيا مان برقعو مٹيو هو ملسو هيلع هللا ىلصپاכ

و ٺهرאيو وني . شاهه صاحب جو عاليشان مق ي ۽ مسجد جي سهڻي  אن بعد م نص خان مق
ُ ۾ چا مد خان ق نديءَ جو دروאزو وجهرאيو جو אڄ تائ مرمت كرאئي ۽ سندس سوٽ م 

صفر تي ساليانو عرس ٿيندو  14. سندس مرقد منور تي روزאنو سوين ماڻهو אيندא آهن. موجود آهي
אدبي ميلو به ٿيندو آهي ۽ ثقاف رنگ به هوندو . آهي جنهن ۾ هزאرين ماڻهو شريك ٿيندא آهن

ع. آهي نه كالم ڳايو ويندو آهي جو رאت صوفيانه ۽ عاشقا ي جيهر روز ۽ خاص كري 
ءَ . زندگي ۾ به سندس خورאכ هو وتي אسان شاعر سنڌ جي هن عظيم صو فخر  به جي
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ظاهري طرح ته فق هو، אٿڻ ويهڻ، لباس پهرڻ، کائڻ پيئڻ ۽ عوאم سان پيش . كريون گهٹ آهي
אڻو هئس، پر سندس درجو ۽ عزت شهنشاهن کان به مٿي آهي  .אچڻ جو طريقو ته فق

؛جن ياد يوك يڳاري رאت سبحان، جاس
مان؛ وڌل يءَ ٹم ،אن جي عبدאللطيف چئي

.אن جي ھڳ אچيو آ سالم، نك ـيڙوك
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†3  
 اقبال محمد راعالمه 

سيالكوٽ ۾ ڄائو، پر كن جو چوڻ آهي ته  شهر ع ۾ پنجاب جي1876مد אقبال 
وري  22سندس جنم  ي برهمڻ ه. ع تي ٿيو1873في و، پر سندس خاندאن هو אصل ۾ كشم

 : پاڻ ئي فخر سان چوي ٿو. صديءَ جي شروع ۾ مسلمان ٿيو 18

      ں دؤ hا êC 6 در
:  ِ h a زادہ ر   اa: آ رؤم ؤ 

  :سندينڏ نه وك يوٻ وڑستان ۾ مون جه، جو هندسڏمون کي (
يز جي رمزن جو  زאدو ڻبرهم يه  س ت  .)يآه وڻاڄرومي ۽ 

مد خوאب ۾ ڏٺو ته هك كبوتر אڏאمي ال جي ڄمڻ وقت سندس وאلد شيخ نورאقب
ءَ ۾ ويٺو، جنهن کي هن هك نيك نشاني يا شگون تصور كندي  אچي سندس جهو
سركاري نوكري ڇڎي ڏني ۽ پنهنجو ڌنڌو شروع كيائ ته جيئن رزق حالل كمائي ۽ 

مائيءَ جو אوالد تي به غلط אثر پوي אن مان پنهنجي پٹ جي پرورش كري، ورنه حرאم جي ك
 :رومي فرمايو آهي مؤالنا. ٿو

ل  ؤ  آ ِن   از 
ل <وز ؤ ر آ ِن   از 

 ).اٿ ٿبه حالل جي رزق مان حاصل  گريهسوز ۽  .اٿ ٿپيدא  متكمان علم ۽ ح روزيحالل جي (
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. لرشپ به حاصل كئيאقبال کي אسكول ۾ پڑهڻ الِء موكليائون، ج هن אسكا
مشهور آهي ته هو جڎهن ڏهن ٻارنهن سالن جو هو ته هك دفعي אسكول ۾ كجهه دير سان 

؟”אستاد پڇيس ته، . آيو جنهن تي هن ڏאڍو موزون ۽ مزيدאر جوאب “ אقبال، ڇو دير سان آيو آه
جي  تאقبال جي معنىٰ آهي قسمت يا عز“ .אقبال دير سان ئي אيندو آهي ،سائ”ڏيندي چيو، 

אن ٿي ويو ته ڇا شاگرد . جنهن تي رسڻ الِء وقت لڳندو آهي، بلندي אستاد אهو جوאب ٻڌي ح
 .אڳ هلي ڳالهه سچي ثابت ٿي، هيءَ ڄڻ پيش گوئي هئي! جي عمر آهي ۽ ڇا سندس جوאب

، ج  مئٹرכ پاس كرڻ بعد אسكاٽ مشن كاليج سيالكوٽ ۾ دאخال ورتائ
م حسن عربي ۽ فارسي زبانن تي . ۽ فاضل אستاد مليو کيس سيد م حسن نا هك عا

س رکندو هو ۽ هن نيك عا پنهنجي شاگرد تي كا توجهه ڏني، جنهن مان אقبال  وڏي دس
אقبال به ساري عمر هن אحسان کي نه وساريو، پنهنجي عا אستاد جوאحسان . گهڻو كجهه پرאيو

אقبال جي شاعريءَ جي شروعات . ائبه الٿائ ۽ پنهنجي אشعار ۾ به سندس ذكر كي
 . هو دؤرسيالكوٽ كاليج کان ٿي، مگر אهو سندس شروعاتي 

  اقبال الهور ۾
ينٹ كاليج ۾ دאخال ورتي،  بي אي جي پهرئ سال پاس كرڻ بعد אقبال الهور ۾ گور

ع ۾ هن אمتيازي حيثيت سان بي אي 1897. ج هن فلسفي جو موضوع پنهنجي الِء منتخب كيو
אنگريزيءَ ۽ عربي ۾ صالحي . ڏنا ويا ۾ کيس אنعام (Medals)ٻِال س كئي، جنهن ۾ ٻه سونا پا

عليڳڑه جي א אي  لڈامس آرنٹ پروفيسر مشهور و معروف. رکڻ سبب کيس אسكالرشپ به ملي
ن كتابن جو مصنف هو אستادאو كاليج ۾   Preaching of)“ تبليغ אسالم”آرنلڈ . هو ۽ كي

Islam) ين زبانن ۾ جي نا يت كي  سان هك אهم كتاب لکيو جنهن جو سنڌيءَ 
و كيو ويو آهي  جڻ جو אلزאمتلوאر جي زور تي ڦهل جو آهي ته אسالم ثابت كيوهن . تر
بت، تعليم ۽ تبليغ سبب غ مسلمانن  .بالكل غلط آهي حقيقتاً אسالم جي אعلىٰ אخالق، 
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، هن جي قابليت ۽ علميت . אسالم אختيار كيو ي ته وسيع هئي جو عليڳڑه ۾ مشهورعا אي
אقبال جي אها خوش . مصنف ۽ شاعر عالمه شبلي نعماني به کانئس صالح مشورא وٺندو هو

ينٹ كاليج الهور آيو خوش . قسم چئجي جو אهڑو الئق ۽ فائق אستاد عليڳڑه ڇڎي گور
ءَ ۾ تبديل ٿيو، ڇو אڳ هلي אستاد ۽ شاگرد جو رشتو . قسمت אقبال به سندس شاگرد هو دوس

معمو قابليت جو مالك هو ع ۾ هن فلسفي ۾ א אي وڏي אمتياز سان پاس 1899. ته אقبال به غ
معمو ۽ شفيق אستادن جو ملڻ ۽ אنهن مان فائدو ۽ فيض حاصل كرڻ به شاگرد . كئي غ

و جو کيس אقبال جو وאقعي ڀاڳ ڀلو ه. جي وڏي خوش قسم ۽ אهليت جي عالمت هوندي آهي
 بيحدאقبال کي پروفيسر آرنلڈ الِء به . امس آرنلڈ جهڑא عا אستاد ملياٹم حسن ۽ پروفيسر 

אم هو  :پنهنجي مكرم אستاد جي وفات تي گهري غم جو אظهار كندي چيائ ۽ אح

 9 aا  @ ںوؤآرزیa    @   ñ  8    8  @  آہ 8  5 
 ِ aاِر  :ر ا: 5 ِ ر ؤ ر   دا ê  آرزؤ    ؤ ر  ا  :
ويه صديءَ جي آخر ڌאري الهور ۾ هك وڏو مشاعرو ٿيو، جنهن ۾ אقبال به پنهنجا אڻ

سوس كيو ته אقبال مستقبل جو پهريون دفعو الهور جي علمي אدبي حلقن . شعر پڑهيا
 :عي تي سندس مشهور شعر هوאن موق. معمو شاعر ثابت ٿيندوغ

ِن :    ã     
ے   ل h aے :   ے :hق ا

ينٹ كاليج ۾ ليكچرאر مقرر كيو ويو . א אي پاس كرڻ بعد אقبال کي الهور گور
علم אدب، شعر، فلسفي ۽ אسالميات سان ته אڳيئي گهرو لڳاءُ هئس، هاڻي معلم ٿيڻ بعد ته هن 

علم کانسوאِء ٻي كا مشغو كانه هئي ۽ شاعري جي ته قدرت وٹان کيس ڏאت مليل  يِج 
پنهنجي אن كيفيت ۾ אيندو هو ته بي ساخته سندس زبان مان شعرن جا گل پيا ڇڻندא . هئي
هيءُ شهر كرאچي جي برعكس . الهور جي علمي ۽ אدبي فضا به هن الِء موزون هئي. هئا
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א بلند پايه عا ۽ אديب אتي ٿي  پنهنجي علمي ۾گڎيل هندستان  אدبي ذوق الِء مشهور هو ۽ كي
 وڏא كتب وڌيك ۽ الهور ۾ ئي سڀ کان پاكستان جي شهرن منجھان אڄ به. گذريا آهن

אقبال هن علمي ماحول ۾ ويٺي ويٺي شعر چوندو . خانا، كتاب گهر ۽ אشاع مركز آهن
هو ته  دؤرجڎهن سندس نوجوאنيءَ جو  ع ۾1899. ويندو هو ۽ سندس شاگرد لکندא ويندא هئا

، جنهن سندس شاعريءَ وאري  ايت אسالم جي هك جلسي ۾ هك نظم پڑهيائ من  א
 . شهرت کي دوباال كري ڇڎيو

  ر  ؤ ،ã @ ر   ؤ
 ِ h  زا 5   h  6

  ñ  ں نaا  @ : h  ں  ان دؤ@
h   ñ  ں ن   ëê اؤر 5

ا کيس مشهور  شاعريءَ ۾ אقبال هندستان جي . كري ڇڎيوهن خوبصورت نظم ته جا
אصالح الِء  کيس مشهور شاعر دאغ دهلويءَ جو شاگرد هو ۽ پنهنجا شعر پوسٹ جي ذريعي

سوس كيو ته אقبال مستقبل جو مشهور شاعر  .موكليندو هو پر ٿوري ئي وقت ۾ جناب دאغ 
سندس شعرن ۾ אها پختگي ڏٺائ جو کيس چوڻو پيو ته אنهن ۾ אصالح جي ضرورت ئي  .آهي ٿيڻو

وري هندستان אقبال کي אن تي فخ. كانهي مشهور شاعر سندس  جور هو جو دאغ جهڑو 
چوندא آهن ته . ڏسو ته كيئن قدرت אقبال جي אقبال الِء موقعا ميسر كندي وئي. אستاد هو

אوالد کي پيدא كندא آهن، مگر אستاد پنهنجن شاگردن کي زم تان کڻي  ماءُ پيءَ ته ڌرتيءَ تي
ان تي پهچائي ٿو هن پنهنجي אستاد تي فخر كندي . אقبال אن جو جيئرو جاڳندو مثال هو. آ

 .چيو

 ê ã اس :  ؤ  ل   ںزاñ ا
د  :   hائی  5ںداغ 7

مگر . بال אورينٹل كاليج الهور ۾ فلسفي ۽ تاريخ جو پروفيسر ٿيوאن بعد ڏسون ٿا ته אق
ينٹ كاليج الهور آيو، ج کيس אنگريزي ۽ فلسفي جو אسسٹنٹ  ٿوري وقت بعد وري گور
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ديوאريءَ אندر بلكه אن کان ؤאن حيثيت ۾ نه صرف كاليج جي چ. وپروفيسر مقرر كيو وي
هن جوאنيءَ ۾ ئي אهڑو نالو . اب لکيائٻاهر به هو مچكيو ۽ علم אالقتصاديات بابت كت

آزאد ۽ حا جون جايون خا  جڎهن” ،ويچ متاثر ٿيبلي نعماني کانئس كڍيو جو عالمه ش
حا ۽ אك א آبادي به کيس وڏي عزت ۽ پيار سان “ .ٿينديون ته ماڻهو אقبال ڏאنهن وאجهائيندא

 .ڏسندא هئا

جيكي سندس ذه אرتقا سان  پوندويءَ کي ٹن حصن ۾ ورهائڻو אقبال جي زندگ
مذه ماحول ۾ رهڻ باوجود به هو  ؛ع تائ جڎهن هو الهور ۾ هو1905 پهريون. وאسطو رکن ٿا

ءَ جو قائل هو رאن هو يورپ ويو، אتان جي قابل ؤجنهن د ع تائ1908ع کان 1905ٻيو . قوميت پرس
تلف يوني ۽ ورسٹ مان ڊאكٹريٹ אستادن ۽ فالسفرن جي صحبت ۾ رهيو ۽ يورپ جي 

 پڻ گهرو אڀياسאتان جي معاشري، فلسفي ۽ سياست جو  يروكالت جون ڊگريون حاصل ك
ي  ڎهنאهو آهي ج دؤرٹيون . كيائ هو يورپ کان هندستان موٹي آيو ۽ سندس نظريا بد

ربي، گهري فكر ۽ مطالعي، آفاقي  زندگي ؛هئي رهي سندس سوچ ساڳي نه. چكا هئا جي 
ي مفكرن جي صحبت هن جي زندگيءَ ۾ عظيم אنقالب آڻي ڇڎيونگاهن ۽   .عا

نيورپ    روانگي  ان
غا  אقبال کي علم جي אها אڃ هئي جو א אي ۾ אمتيازي حيثيت حاصل كرڻ، سونا 

אيشيا . אنعام ملڻ، پروفيسر ٿيڻ ۽ الهور جي خوشگوאر علمي אدبي ماحول باوجود لهي نه سگهي
اظ  چكو هوهاڻي پوئ پئجي  . ان وڏي عروج تي پهچي چكو هوک۽ يورپ علمي ۽ عملي 

بور كيو، تنهنكري سيپٹم  ع ۾ אنگلينڈ روאنو 1905אن علمي تشنگي کيس يورپ وڃڻ الِء 
 .ٿي ويو

ر      ؤ  
  ã @ںںث  
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ي سفر كون ه هو، هو علم جي حصول ۽ ظاهر آهي ته אقبال جو يورپ ڏאنهن كو تفر
هيءَ كائنات وسيع آهي ۽ هندستان ته אن جو هك . אالهي كائنات جي مطالعي الِء ويو هو

אقبال لنڈن ۾ رهائش دورאن אسالمي موضوعات تي ڇهه مکيه ليكچر ڏنا . ننڍڙو حصو آهي
אسالم جا ”پهريون ليكچر هن . ياٿئا ۽ لنڈن جي אخبارن ۾ شايع جيكي كا אهم ه

تي  אلبديهه كئكسٹن هال ۾ ڏنو ۽ אهو لنڈن جي אهم אخبارن ڊيلي ٹيليگرאف، “ هلوكي پ
 .ٹائيمس، مارننگ پوسٹ ۽ ٻ אخبارن ۾ אکر به אکر ڇپيائون

قيقي كم كيو ۽ مشهور فلسفي پروفيسر  ج يونيوسٹي ۾ رهي  אقبال ٹي سال كئم
. فلسفي جي אعلىٰ ڊگري ڏنيمئك ٹيگرٽ جي ليكچرن مان فائدو ورتائ ۽ يونيورسٹي کيس 

ءَ جي مشهور  Development of Metaphysics هن جي نا سان كتاب لکيو، جنهن الِء جرم
و אردوءَ ۾ . ميونخ يونيورسٹيءَ کيس فارسيءَ ۾ ڊאكٹريٹ جي ڊگري ڏني هن كتاب جو تر

ءَ مان وאپسي بعد وري אنگلستان. جي نا سان ڇپيو ويو آهي“ فلسفه عجم” آيو ۽ אتي  جرم
لنڈن אسكول آف אيكانامكس ۽ پالٹكس ۾ به هن . قانون جي ڊگري حاصل كيائ

لنڈن ۾ سندس . ٹي مهينا لنڈن يونيورسٹيءَ ۾ عربيءَ جو پروفيسر ٿي رهيو. تعليم حاصل كئي
ن ئي אهم شخصي سان ٿي، جنهن ۾ مشرقي علوم جو ماهر پروفيسر ڊאكٹر  وאقفيت كي

روميءَ جي ضخيم ۽ אنتهائي אهم صوفيانه تصنيف  مؤالنار موصوف پروفيس. نكلسن به هو
و كيو هو ۽  روم جي زندگي ۽ صوفيانه خياالت تي وڏو אهم كم  مؤالءِ مثنوي جو تر

ام ڏنائ و كيو آهي“ אسرאر خودي”هن الئق پروفيسر אقبال جي . سرא . جو به אنگريزيءَ ۾ تر
 .وش آهنپروفيسر نكلسن جون خدمتون ناقابل فرאم

  اقبال تي يورپ جواثر
אقبال لڳاتار ٹي سال يورپ ۾ رهيو، אتان جي سياست، فلسفي علوم، فنون ۽ سائنسي 
گاه به ٿيو ۽ متاثر به، مگر אتان جي کوکلي تهذيب، مادي ترقي ۽ تنگ نظريءَ وאري  ترقيءَ کان آ
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ي هن جي نگاهن ۾ אسالم جي وسع. سياست ۽ فلسفو مٿس אثرאندאز نه ٿي سگهيا ت نظري، عا
ات جو وאحد رستو هئابرאدري ۽ אسالم يورپ ظاهري طرح وڏي ترقي  جيتوڻيك ي تصوف ئي 
هنن پنهنجي אدאرن جي تعم كئي هئي، אتي صنعت وڏي عروج تي هئي، مگر . كئي هئي

אن ترقيءَ باوجود بلند אنساني אقدאر ختم ٿي چكا هئا، אنسان ذאت جي الِء همدردي جو نالو 
ه هو، ذه سكون ختم ۽ سارو معاشرو پريشانيءَ ۾ مبتال هو، بس هاڻي هو وאپاري به كون

ت ثابت ٿي رهي هئي ۽ ۽ سودخور بڻجي چكا هئا اِء ز ت  . سائنسي ترقي אنهن الِء ر
، ماديت ۽ خود غرضيءَ يورپ الِء زهر قاتل جو كم ترقي باوجود . ڏنو پئي قوميت پرس

 جو كنهن کي به אتي سكون جو ساهه كونه هو، ڄڻك هر يورپ אهڑي مرض ۾ مبتال هو،
هن جي ذهن ۾ يورپ خالف هك روحاني ۽ ذه رد عمل . كو نفسانفسيءَ ۾ مبتال هجي

جهيو. پيدא ٿيو  .مغربي تهذيب خالف بغاوت كندي אقبال אن کي خودكشي جي برאبر 

ا  د hب  ر ؤا     ñ   ںد5   ِر 
  5 ر اب زِر  e  ہã ر  ؤhا   

  :ے   د آپ  h ا 6  یر
ِخ   êë êë  6 آ  زک   5  5   ار 

ڑن مگر אقبال مشرق ۽ خصوصاً مسلمانن جي بي عملي، باهمي ضد، منافرت، جهي
۾ هاڻي شاعري هن جي نظرن . وאريت، تنگ نظري ۽ جهالت کان به وאقف هو جهڳڑن، فرقه

. بيكار هئي، ڇو ته يورپ ۾ אهي شاعريون، مشاعرא، گل ۽ بلبل جا قصا ختم ٿي چكا هئا
جيكڎهن يورپ ۾ بنيادي خاميون هيون ته אن ۾ كي خوبيون به هيون، جن کي אقبال نظرאندאز 

ض ذه عياشي هئي، جيكا عملي قوتن کي . نه پئي كري سگهيو هن جي نظر ۾ شاعري 
אقبال شاعري ترכ كرڻ جو אرאدو كيو ۽ پنهنجي هك دوست . ڇڎي ٿيمفلوج كري 

 :زن، ڏאنهن لکيائ) אيڈيٹر(سر عبدאلقادر شيخ، مدير 
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ل @ ِ :    دےêم a 6ا hن    ا
  ñ 7  اِقñ ا ،ñ ñ   5م : ر 

ن، تن کي شعر جو شوق كونهي، عالمه אقبال جو چوڻ هو ته جيكي قومون باعمل آه
مگر شيخ عبدאلقادر ساڻس متفق نه ٿيو ۽ چيائينس  .تنهنكري کيس شاعري ترכ كرڻ کپي

ع پروאني وאري شاعري ناهي، جنهن کي فضول كوٺجي אن جي بركس  ،ته تنهنجي شاعري 
قوم کي بيدאر كرڻ الِء صور אسرאفيل آهي، تنهنكري אن کي ترכ كرڻ אنتهائي  אها
م پروفيسر آرنلڈ وٽ پهتو، ج. سب ٿيندونامنا نهن شيخ نيٺ אهو معاملو وڃي אقبال جي אستاد 

  .۽ אيئن אقبال شاعري ترכ كرڻ جو אرאدو مٹيو عبدאلقادر سان אتفاق كيو

   آيو واپس هندستان يٿ اقبال محمد رااقبال 
تصر طرح ڊאكٹر אقبال جي پهرئ  . وجهجي جي شاعري تي نظر دؤرهاڻي אچو ته 

وאري شاعري هئي،  پرس אري شاعري هندستاني قوميت ۽ وطنو دؤرسندس پهرئ 
بانگ ”אسان کي سندس אها شاعري . تنهنكري هو قوم پرست حلقن ۾ به كا مقبول هو

بت هئي هندستان אقبال کي پنهنجي وطن. ۾ ملندي“ درא بت  ۽ אنهي سان بيحد  ۾ جي 
منهنجي نظر ۾ شايد ئي كنهن . ٿيوتان جي هر طبقي ۾ مقبول هو هندسא لکيائجيكو ترאنو 

אقبال پنهنجا نظم تر سان  جڎهن. هندستاني شاعر پنهنجي ديس الِء אيڎو پيارو گيت ڳايو هجي
فل ۾ پڑهندو هو ته سامع تي عجيب كيفيت طاري ٿي ويندي هئي  :مشاعري يا 

ں  ا    را  ںؤہ 5†اسñ  ñ   را ںؤرے 
ل @    را  ں@ درِد  م ñ  8 ںh ñم ا6 ا

تان کي مفتوح هزאرن ميلن کان אچي هندس جن אن وقت هندستان אنگريزن جو غالم هو
 .ظلم كيا مٿانئن ئيهندستان کي غالم بڻا ۽ جي دولت ۽ تهذيب تي ڌאڙو هنيو نه ،يئبڻا
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ءَ جو للكاربه هن غالميءَ کي جنهن  يو تنهن کي يا ته پنهنجي وطن ۾ ئي قيدي بڻايو ويو يا گو
ال کي بردאشت كرڻ אق. نشانو بڻايو ويو  نبال جي وس کان ٻاهر هو تنهنكري ههن صور

 .وڏنتي روئي  كسمپرسيوطن جي 

رہ اے  ا    ã @ ںؤرال  :
aث    êC a   اa êë ں @ ñ 

ي جيكي يا ته جي كوشش ٿو كر سجاڳ كرڻهو אنهن غالم هندستان کي 
אنسان جي حيثيت ۾ هو . هئا كرڻ ۾ پورאهئا يا وري אنگريزن جي خوشامد  אگهور ننڈ ۾

الف نه هو، مگر هندستان جي بربادي هن کي كنهن به صورت ۾ منظور نه  אنگريزن جو به 
 :هئي، אن كري אقبال پكاري ٿو

دا ؤ     آ ؤا    ں : 
دی: ںñ رے  وں@ : @   ñ  آ

ب وطن هو جنهن کي  مگر هن قسم . غالمي كنهن صورت ۾ قبول نه هئيهو هك 
دود سرزم کان ٻاهر . ع تائ هلي سگهي1905جي شاعري   نكتو ته سندسهندستان جي 

اظ  .۽ تاريخ تي کيس عبور حاصل ٿيوفي فلس. نظر ۽ فكر ۾ وسعت پيدא ٿي ان هو کعلمي 
هن مسلم ملكن جو تنزل، مسلمانن جي تباهي ۽ يورپ . مشرقي خوאه مغربي علوم جو ماهر هو

هو كو سطحي دאنشور ۽ عام شاعر نه . جو عروج ڏٺو ۽ אن جي سب جو گهرو مطالعو كيائ
هو، هندستان جي  يو ۽ پرکيوهو، هن دنيا جي مسلم خوאه غ مسلم مفكرن کي به پڑه

ندڙ سياسي حال ۽ هندستاني مسلمانن جي אوندאهي مستقبل تي به دورאنديش نظر وڌي  انهبد
هن جي . هن کي زندگيءَ جي مقصد ۽ كنهن نظريي جي تالش هئي جو کيس ملي ويو. هئائ

. نظر ۾ אسالم ۽ تصوف ئي هن درد جو درمان هئا، بشرطيك אن تي عمل كيو وڃي
يكڎهن هندستان אنگريزن جي غالميءَ مان آزאد ٿئي ته به ڇا؟ جيستائ زندگيءَ جو ج
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هاڻي هن جو فكر ۽ فيصلو پختو ٿي . مقصد متع نه هوندو ته אنسان پيو گمرאهيءَ ۾ ڀٹكندو
ءَ جيان هن אحياِء אسالم الِء پاڻ کي وقف كيو. چكو هو ع کان 1905جيتوڻيك . אمام غزא

عرصو كونه هو، پر هن جي دل ۽ دماغ ۾ جيكو אنقالب آيو، سو مرندي دم  ع تائ ڊگهو1908
هندستان جي آزאديءَ سان گڎ . تائ قائم رهيو، بلكه باقي زندگي ۾ روز بروز پختو ٿيندو ويو

مسلم قوم کي ۽ خاص طرح . هن پنهنجو אستعدאد ۽ صالحيتون دنياِء אسالم خاطر وقف كيون
ئي  هاڻي سندس אهو. بيدאر كرڻ جي كوشش كيائنوجوאنن ۾ شعور پيدא كرڻ ۽ 

 :گيت، نغمو ۽ قومي ترאنو هو

  ñ بh: راںؤ ،را ؤ     ñ،ر ں  را    اؤ  
 @   6 رñ ں   ،ا ں   ے  را ،ñ آ ں    م ؤ 

ِن ا ã @د ñ ؤہ دن  !اے 5† 9     aرا ں  آ  ،:ں ڈا ی  
ر :    ñ ں  د ؤا اے آ را ،<و  ں    @ ا

ِ  ،الِر 5رؤاں  a6م      ز ا را آراِم  ،اس    ں 
 א تعالىٰ جيدرويش خدא مست جي دنيا مگر  ،كنهن کي پيارو آهيته وطن هر  ئنهون

،  سکي و۾ گرفتار نه آهي ج ڄارنفس جي هو  .ساري كائنات آهي هزאرين אيكڑ زم
ل کي پنهنجو  ملسو هيلع هللا ىلصאقبال سركاِر دو عا. ن جي طلب هجيصنعتون، بيشمار دولت، وאپار ۽ 
جهي، ِ אعظم ٿو  هن کي . دنيا ۾ عظيم אنقالب آندوجنهن אنساِن كامل  אهو ساالر ۽ ره

، ج ست سو سال مسلمانن جي حكومت رهي هئي، يورپ کي به ياد آهي) אندلس(אسپ 
از به پڑهي، ج . علم ۽ تهذيب جي روش ڏني هئائون אقبال قرطبه جي مسجد ۾ وڃي 

از پڑهڻ جي عام אجازت كانه هئي هن جي دل كڑهي رهي هئي ته كيئن . كنهن کي 
  .مسلمانن אالهي معلم جو سبق وساري پاڻ کي خوאر ۽ ذليل كيو هو
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دود وطنيت ۽ قوميت خالف جهاد شروع كيو אيئن نه آهي ته وطن هن کي  .هاڻي אقبال 
ي برאدريءَ  فلسفوپيارو نه هو، پر وطنيت ۽ قوميت جو   وאري بنيادي אصول جي אنسان جي عا

گ  جڎهن تهخالف هو   .سطح تي אنسانن جي برאبري جو سبق پئي ڏنوאسالم ته عا

ں  ا@ زہ     ؤ:aاñ ان 
   a5  هؤ5اس   

. کي به ته وطن پيارو هو، مگر وطن پرس ۽ خدא پرس ۾ فرق آهي ملسو هيلع هللا ىلصحضور ن سائ
به אنسان . אسالم ته عرب ۽ عجم، كاري ۽ گوري، سرمائيدאر ۽ غريب جو فرق مٹائڻ آيو هو

ن کي قومي ۾ ورهائڻ אنسان ذאت جي אهو آهي جنهن جو كردאر به آهي، تنهنكري אنسا
 .توه آهي

ام     اس ا  ِقñ ا
مِ    اس aا

الفت . بهرحال هن موضوع تي وڌيك روش אڳ وڌي ويندي هاڻي عالمه אقبال جي 
ي كي هن کي كٹر مسلمان كوٺڻ لڳا، كي پنجاب. پوري هندستان ۾ شروع ٿي وئي

مگر . چوڌري چوڻ لڳا، كي ٹوڊي سڎڻ لڳا، مطلب ته هر كنهن پنهنجو رאڳ شروع كيو
ال سندس هك دوست شاعر پنڈت آنند نارאئڻ مُ . אقبال אنهن سڀ طعنن ۽ مالم کان بي نياز هو

 :پنهنجي ڏک جو אظهار هن ريت كيو

ز ز : M   ی    ú   ی ؤہ 
ز 5 ر  ا  ا آج     ú   ی :

  ñ      a ú د @êëا @  اh 9  ñ  ñ  
ل ؤہ اب د6  الں  ِم     ñ  ñ    ا
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אفغانن خوאهه مغلن جي زماني ۾ . אقبال جي شاعري אردو ۾ به آهي ته فارسيءَ ۾ به
א هئا، عا ۽ אديب به فارسيءَ ۾ كاري زبان فارسي هئي، عام ماڻهو به فارسي ڳالهائيندسر

حقيقت ۾ אردو ته مسلم حكوم جي زوאل وאري . ندא هئاي به كعراهئا ۽ شبه لکندא 
، غالب، حا אردوءَ جا. زماني جي زبان آهي زوאل وאري אك אن  ۽وڏא شاعر جهڑوכ م

حا ۽ . وآخرين وڏي ۾ وڏو אردوءَ جو شاعر אقبال ئي ه אن دؤر جو .جي پيدאئش آهن دؤر
אك به قومي شاعري تي كا توجهه ڏني، هندستان جي مسلمانن کي بيدאر كرڻ ۽ 

پوري  אقبالگهڻي ضرورت هئي، جيكا אچي אڃان سڌאرڻ جي كوشش كئي، پر 
 .كئي

ئي ـعالمه پنهنجو پيغام نه صرف هندستان کي پهچائڻ پئي چاهيو پر אن کان ٻاهر به ساڳ
אسكولن ۽ كاليجن ۾ به كنهن حد تائ فارسي پاڙهي . گهريومقصِد حيات الِء پهچائڻ پئي 

אفغانستان . ويندي هئي، جيتوڻيك هن زبان جو אهو زور هاڻي אنگريزن جي ڏينهن ۾ كونه هو
אنهن سب كري . ۽ אيرאن ۾ به فارسي هلي ٿي ۽ خود وچ אيشيا ۾ אن جو عام אستعمال ٿئي ٿو

אن کان عالوه . يس مكمل عبور حاصل هوجنهن تي ک عالمه אقبال هي زبان كتب آندي
אن ۾ هر صنف . شاعريءَ ۾ فارسي زبان سان مقابلو ٻي زبان مشكل ئي كري سگهي ٿي

رزميه هجي، صوفيانه هجي، مثنوي هجي،  شاعري جا بلند پايه شاعر پيدא ٿيا پوِء چاهي אها
وني جي غزل هجن، رباعيون هجن، قصيده هجن، مرثيه هجن خوאه אخالقيات، مطلب ته  هر 

فارسيءَ ۾ . אنهي ۾ شاعرאنه زبان جي لفظن جو به وڏو خزאنو آهي. شاعريءَ ۾ كمال آهي
ا אنگريزيءَ ۾ ٿي چكا  جيكي وڏא شاعر ۽ عا ٿي گذريا آهن، אنهن جي تصنيفن جا تر

ا . آهن ه جا אنگريزي تر مثال طور مثنوي روم، شاهنامه فردوسي، ديوאن حافظ، عمر خيام وغ
אنه آهي ۽ سندس حيثيت . جود آهنمو تصوف جي دنيا ۾ بيشك روميءَ جي شاعري پيغم

ي، سعدي،  مود شبس شهنشاه وאري آهي، مگر هن کان عالوه به فارسيءَ ۾ عطار، سنائي، 
حاالنكه אسالمي تصوف . حافظ جهڑא عظيم شاعر ٿي گذريا آهن ۽ خسرو، عرאقي، جامي،
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جي سرزم تصوف الِء ڏאڍي زرخيز هئي جنهن تصوف جي  جو بنياد عربستان هو، پر אيرאن
گلستان ۾ خوبصورت ۽ خوشبودאر گل پيدא كيا جن جي هٻكار אڄ ڏينهن تائ هلندي ٿي 

و . אچي عالمه אقبال تي مشهور پروفيسر نكلسن جو به אثر هو، جنهن نه صرف مثنويءَ جو تر
هنن مڑني سب كري عالمه  .آهيبه كيو بلكه هو عارف رومي جو وڏو شارح ۽ مفسر 

 مؤالنامٿس نه صرف  .پنهنجي شاعري الِء فارسيءَ جو אنتخاب كيو ۽ אردوءَ کي אلودאع چيائ
روميءَ جو رنگ غالب آهي، بلكه کيس پنهنجو روحاني ره ۽ مرشد به كوٺي ٿو، هك 

 :هنڌ چوي ٿو

  aک را ارؤ aد : 
رم e از >  aد : 

 .)يائكمان جلوא تعم  دزمنهنجي  ايو،ڻب يمياكکي  כرومي منهنجي خاپ (

: فق سيد وحيدאلدين لکي ٿو ته کيس هك دفعي عالمه چيوسندس سوאنح نويس ۽ معتقد 
مون ٻڌو آهي ته حضرت دאتا گنج بخش هجويري جي درگاه تي هك روشن ضم درويش آيل ”

سوאل پڇڻو آهي ته جڎهن א تعالىٰ جو مسلمانن سان کانئس אهو مون کي  .هل ته وٹس هلون ،آهي
وאعدو آهي ته هو مسلمانن کي دنيا جي قومن ۾ سرفرאز ۽ سربلند كندو ته پوِء אڄ كلهه 

א پست ۽ ذليل ٿي ويا آهن ٻئي . عالمه وڃڻ ۾ سس كئي ۽ نه وڃي سگهيو“ .مسلمان ڇو אي
אچي سامهون  ،وڻ تي אندر گهڑي آيڏينهن تي ساڻس هك درويش صفت אنسان ملڻ آيو ۽ سڎאئ

ها، مان ”درويش ورאڻيو، “ .ڇا توهانکي مونسان ڳالهائڻو آهي”عالمه پڇيس ته،  .سبيهي رهي
 :روميءَ جو هيٺيون شعر پڑهايائ مؤالناאن بعد “ .تنهنجي سوאل جو جوאب ڏيڻ آيو آهيان

êC ê آ رؤ  6 aںدا  
ا    اں: را ؤد  ںاؤل آ@ 

  ،آهي يرڻكجاِء جنهن جي אزسر نو تعم  يڻروميءَ چيو ته هر پرא(
 .)آهي ي زم دوز كبوאهڊتوکي خ نه آهي ته پهريائ אن کي 
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وڃي אهو درويش  تهٺائ كنڌ مٿي كري ڏ جڎهنشعر ٻڌي אقبال سوچ ۾ پئجي ويو ۽ 
 !ٿي ويو ئي غائب ڄڻ هونوكر کي هن جي پويان گهڻو ڊوڙאيائ مگر  .چكو هو

لکيا “ رموز بيخودي”۽ “ אسرאر خودي”خوديءَ جي فلسفي تي عالمه אقبال فارسيءَ ۾ 
و پروفيسر نكلسن אنگريزي ۾ كيو آهي آهن، جن عالمه אقبال مغربي ۽ مشرقي علوم . جو تر
ري هو هك سطحي سوچ وאرو אنسان كونه  ؛كن تي گهري نظر رکڻ وאرو مفكر هو۽ 
مولوي هو، نه وري هن جي تعليم كنهن  نه ته م جي روح کان بخوبي آشنا هو، پر هوאسال .هو

אنهي : تاهم هن אسالم جو گهرو مطالعو ۽ غور و فكر كيو هو. دي دאرאلعلوم ۾ ٿي هئي
جي فرمان موجب، س وره جي  ملسو هيلع هللا ىلصقسم جو غور و فكر جنهنجي هك گھڑي، ن سائ

ساڳئي وقت مغرب جي سياسي ۽  ۽ عربي جو به ڄاڻو هوهو فارسي ۽ ! آهي אفضلعبادت کان 
ريكن ۽ אنهن جي تهذيب کان به چڱيءَ طرح وאقف  ركات ۽ نتيجن  ۽معاشي  אنهن جي 

۽ نيم  علماِء ُسوهو جبه و دستار ۽ قيل وقال وאرو مولوي نه هو، بلكه . باخ هو بخوبي کان
جهيو هو ۽ ن אهڑن نام . ه وري قبلو ۽ عمل ئي درست همالئن کان بيزאر هو جن نه אسالم کي 

ن אسالم کي صحيح طريقي ٽ پيش ئي كونه كيو مسلم عوאم ۽ نوجوאن نسل و سان نهاد عا
ا هنن خالف نكته چ آهي ۽ سندس خيال ۾ هي طبقو ئي مسلمانن ۾ تنهنكري جا .هو

۽ אنهن کي پاڻ ۾ ويڑهائي אسالم جي نا ۾ باهمي جهيڑא، فساد ۽ تفرقه بازيءَ الِء ذميوאر آهي 
جهي. ناس كيو אٿس  :هك هنڌ فرمائي ٿو. אهڑن مولوين کان ته هو كافرن کي گهڻو به ٿو 

h  ؤ  úِ د 5 aد  ؤ 
د    úِ د  هللا 

 .)ڻهالئڦو مذهب آهي א جي نا ۾ فساد جمالن . جو مذهب آهي سوچ، تدب ۽ جهاد افرك(
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  قبال جون تصنيفونعالمه ا
  اردو شاعري

 درאبانگ ِ •
ئيل •  باِل ج
 ليمكضرِب  •

 )אردو ۽ فارسي(אرمغاِن حجاز  •

 فارسي شاعري

 אسرאِر خودي •
 خوديبي رمو زِ  •
 عجم زبو رِ  •

 جاويد نامه •

 پس چه بايد کرد  •

 پيام مشرق •

 ۽ انگريزي تصنيفات  نثري 

• Development of Metaphysics in Persia  
 .آهي يلكجي نا سان “ فلفسهءَ عجم”و تر אردو جو تابكهن 

• Reconstruction of Religious Thought in Islam  
 علم אالقتصاد  •
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 نظريا۽  سوچ جي اقبال عالمه
 ة۾ مسلمانن جي نشا دؤرعالمه אقبال جي شاعري ملت אسالميه جي بيدאري ۽ هن جديد 

بنيادي مسئلن کي به نه زندگي جي אهم ۽ هن ساڳي وقت . ثانيه الِء אهم ترين كوشش آهي
 .نجهوڙيندא رهن ٿاهوساريو آهي، جيكي אنسان جي دل ۽ دماغ کي هميشه ج

؟  ؟  آدم؟     
 )آهي؟ اڇ سچ؟ آهي اڇ אنسان آهي؟ اڇ ائناتك(

ڏنو آهي، جنهن جو تفصيل  مفكرאنه شاعريءَ ۾ پنهنجي אنهن אهم سوאلن جو جوאب به هن
عالمه אقبال ۽ سندس شاعري تي به אسالم جي نام . ۾ آهي“ بيخودي وزِ رم”۽ “ خودي אسرאرِ ”

 :نهاد مفت كفر جون فتوאئون ڏنيون، تڎهن ته چيو هئائ

 ِ h  زا 5   h  6  
h  ñ ںن ëê اؤر 5

 :پنهنجي عقيدي متعلق لکيائ

و نڏدي عقيدن ۾ مان پنهنجي و” آهيان، نظري אعتبار سان فقهي معاملن ۾  اركجو پ
مقلد آهيان  “.حنيفه جو مقلد آهيان، عملي אعتبار سان حضرت אمام אبوغ

مقلد هو روميءَ جي تصوف کي  مؤالناهو . هن مان ظاهر آهي ته فقيهي نقطئه نظر سان غ
جهندو هو تلف هوندא آهن،  .ع אسالم  ن کان ٻاهر ڇو ته فقيهه لفظصو بزرگ فقيهن کان 

 .نكري نه سگهندא آهن ۽ אنهن ۾ אڙيل هوندא آهن، پر صو وڃي אسالم جي روح تي پهچي ٿو

אهو نامناسب نه ٿيندو جيكڎهن عرض كجي ته عالمه صاحب هك سنڌي عا 
مد كاكيپوٹه تعلقه ڳڑهي ياس کان به عرب صوف ۽ فلسف جي تعليم بابت  مؤالنا علي 

مد مرحوم ديوبند  علي مؤالنااڻندو هو، مگر مه جيتوڻيك عربي ڄعال. אستفادو كيو هو
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ڇهه مهينا عالمه صاحب سان . مدرسه جو ذه ترين شاگرد هو ۽ هك روאي مولوي كونه هو
 .گڎ رهيو ۽ אهڑو تصديق نامو به عالمه طرفان مليل هئس جو مون ڏٺو هو

  يوويا اقبال ه را
س رکندڙ هو אقبال مدتي ڊאكٹر ي خوאه مغربي علوم بيشك مشرق . وڏي دس

به مشهور هو، شاعري، فلسفي تصوف ۽ علم אدب ۾ هندستان ته ڇا بلكه ٻاهرين ملكن ۾ 
اظ کان هو ب ا طور تي شاعِر مشرق ۽ وڏو . אالقوאمي شخصيت جو مالك هو אن  هو 

ڏو نالو جيكڎهن چاهي ها ته وكالت ۾ و. مفكر هو ۽ אنگريزيءَ تي به عبور هئس
ار ٿئي ها، پر هن فق کي  نه كڍي ها ۽ هندستان جي چوٹيءَ جي وكيلن ۾ سندس 

هن کي نه . هن جا مقصد جليل هئا ۽ گهرجون قليل. وكالت سان لڳاءُ  ئي پئسي سان پيار هو نه
א. وڏن بنگلن جو شوق هو نه سٺي فرنيچر جو ذوق نه طبيعت جو مالك هو، کيس هو فق

هن جي دولت خاني وאري دولت . لتمند ٿيڻ جي كا هوس كانه هئيدאر يا دو سرمايه
كتاب ۽ چند موڙא هئا، ج علمي אدبي ذوق وאرא دوست אچي گڎ ٿيندא هئا ۽ حقي جا 

هن جي ضرورت صرف אها هئي جو پنهنجو ۽ پنهنجي عيال جو گذאرو אن . كش پيا هلندא هئا
 :هك هنڌ پاڻ ئي چيو אٿائ. مان ٿئي

  aِہرا  ñ  داردا ؤ دل  
 ).آهي اركفق آهي پر سندس دل شاهو نش כخاאقبال (

جڎهن ضرورت پوندي هئس ته كيس کڻندوهو، ورنه هو علم אدب، شعر ۽ فكر ۾ 
هك لڱان پٹنه جي هاِء كورٽ ۾ قانوني رאِء ڏيڻ الِء کيس گهرאيو ويو، אن . و هوندو هو

وي كري رهيا هئاكيس ۾ ٻنهي طرفن کان هندستان جا ناميا . رא وكيل كيس جي پ
هك طرف کان كلك جو مشهور وكيل سي آر دאس هو ته ٻئي طرف کان موتي الل 

ڊאكٹر אقبال جي . وكالت كري رهيو هو) الل نهرو جو پيءُ، א آباد جو ويٺلجوאهر( نهرو
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الِء  چاهي ها ته אن نقطي جي مطالعي ۽ وضاحت جيكڎهن .روزאنو  هك هزאر رپيه هئي
كا ڏينهن وٺي پئي سگهيو ۽ אوترو ئي كمائي ها ۽ אن الِء אهي وكيل به رאضي هئا جي 

ائندگي كري رهيا هئا مگر אقبال אهڑن طريقن کي ناپسند كندو  .كورٽ ۾ ڌرين جي 
هو، تنهنكري ٻئي ڏينهن تي وڃي كورٽ ۾ حاضر ٿيو ۽ پنهنجي رאِء ڏيئي، אن ڏينهن ئي 

مدعلي جناحسند. الهور روאنو ٿيو رאت ڏينهن پنهنجي وكالت  ، جيكوس همعصر بئريسٹر 
و كمايو جو سياست ۾ پئسي  تنهن ۽ سياست جي جنگ ۾ مصروف هو، وكالت مان אي

سوس نه كيائ مد אقبال هو. جي كمي  معمو قابليت باوجود  ،هوڏאنهن ڊאكٹر  جو غ
کي وكالت سان نا ماتر دلچسپي هن . وكالت کان بيگانو ۽ شعر و شاعري ۾ يگانو هو
الهور هاِء كورٽ جي چيف جسٹس . هئي، אلبته אدبي אفق تي وڏي آب تاب سان مچكيو

אسان کيس شاعر ”کان جڎهن پڇيو ويو ته هو אقبال کي سڃاڻي؟ هن جوאب ڏنو، سر شادي الل 
 “.قانوندאن جي حيثيت ۾ كه جي حيثيت ۾ سڃاڻون ٿا ۽ نه

  سر جو خطاب
معمو علمي خدم ۽ قابليت جي صلي ۾ سر جو خطاب مليوڊאكٹر صاحب  . کي غ

אن وقت پنجاب . هن אهو خطاب گهري كونه ورتو هو مگر حكومت طرفان ئي آڇيو ويو هو
جو گورنر سر אيڈورڊ مئكالگن علم אدب ۾ وڏي دلچسپي رکندو هو، تنهن جي سفارش تي 

 אن خطاب قبول كرڻ کان אڳ ۾ کمگر عالمه אقبال . אنگريز حكومت کيس אهو خطاب ڏنو
س אلعلماچيو ته سندس אستاد مولوي م جنهن بعد  ،جو خطاب ڏنو وڃي ءُ حسن صاحب کي 
س אلعلماءُ چنان. ئي هو سر جو لقب قبوليندو جو خطاب ڏنو ويو ۽ کيس  چه سندس אستاد کي به 

אن ۾ خوش نه هئا  مگر كي ماڻهو. سندس אعزאز ۾ אن موقعي تي وڏي پارٹي ڏني وئي. سر جو
ته حريت ۽ آزאدي جو درس ڏيندڙ ۽ אسالم جو مفسر אقبال אنگريزن کان אهو خطاب وٺي، ڇو ته 

 .بلكه گهٹتائي هئي لقب كو سندس عزت ۾ אضافو كونه هوאهو 
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ر  ê  ا ِ a:  
   ِ a8 @   ج     ؤہ 

  ëêMک : @ یa8خ † 

êC وس ل ا   a8  ê  ا
ÿ ل اب اؤر    ج  a8  ا

ل a د5a8ر    a8 êë  ا
 !يءُ هو غريب مسلم عوאم جو رد عمله

  ئونسل ۾اپنجاب قانون ساز 
مد אقبال كا مقبول هو پنجاب قانون ساز كائونسل جون چونڈون . الهور ۾ عالمه 

אقبال جي . ون، کيس دوس אحبابن كائونسل ۾ بيهڻ الِء زور ڀريوع ۾ ٿي رهيون هي1926
هندستان ۾ مسلمانن جي مستقبل جي . شك كونه هو كو بهسياسي فهم ۽ فرאست ۾ ته 

اجي ۽ معاشي ميدאن خوאه . کيس گهڻي ڳڻ هئي هو ڏسي رهيو هو ته سياسي، تعليمي، 
نگامه آرאئي کان دور رهندو هو ۽ طبعًا تنظيم ۾ مسلمان ڏאڍو پوئ ۽ پست هئا، پر سياسي ه

تنهنكري ڊאكٹر صاحب گهڻا ئي عذر ڏنا مگر دوس . سياسي جوڙ توڙ کان پري ڀڄندو هو
بور كيس جو ک ٹاري نه سگهيو و  مددين بيٺو جو پئسي وאرو . אي سندس مقابلي ۾ ملك 

سندس وركر، جلسا  پناهه مقبوليت سببڊאكٹر صاحب جي بي. دريءَ وאرو بهبه هو ته برא
ووٽ ڊאكٹر صاحب  5675عوאم جو رخ به ڏאنهس هيو، نتيجي ۾ . ۽ جلوس سڀ مفت ۾ هئا

الف کي مليا 2498کي مليا ۽  אهڑي طرح ڊאكٹر صاحب جي وڏي كاميابي . ووٽ سندس 
 .رهي

ويزون  مد אقبال אسيمبليءَ ۾ ٹي سال ميم رهيو، אن عرصي ۾ هن كا  ڊאكٹر 
يٹ ۾ ٹئكس. رون كيونڏنيون ۽ تقري  .وڌאيا ويا جنهن تي كا گوڙ ٿيو هك دفعي 

ينٹ وٽ”وאسطيدאر وزير تقرير كندي چيو ته،  كيميا ته كانهي جو پئسي  كا گور
جنهن تي ڊאكٹر صاحب هكدم جوאب ۾ چيو، “ .کانسوאِء خرچ جو پورאئو كري سگهي
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ينٹ وٽ آهي ته אن کي” كيميا جي ضرورت  كنهن جيستائ عوאم جو رت ۽ پگھر گور
 “.كانهي

عالمه صاحب אسيمبلي جي ٻئي ميعاد الِء نه بيٺو، ڇاكاڻ ته هن طبعاً پاڻ کي אسيمبل 
جهيو هن جو ذه الڙو ۽ طبعي رجحان علم אدب ۽ تصنيفات ڏאنهن . الِء موزون كونه ٿي 

هن کي  درحقيقت. هو، تنهنكري شهرين جي زور ڀرڻ باوجود، هن بيهڻ کان אنكار كيو
 .سكون ۽ يكسوئي جي طلب هئي، تنهنكري گوڙ گهمسان کان دور رهڻ پئي چاهيائ

  سلسلو جو چرنمدراس ۾ لي
مد אقبال کي  ع جي آخر ۾ مدرאس مان دعوت آئي ته هو אسالم تي ليكچر 1928عالمه 

انه تقريرون . ڏئي عالمه صاحب مدرאس ويو ۽ ٹي ڏينهن אتي رهيو ۽ אن موضوع تي هن عا
ع ۾ بنگلور ويو، אتي 1929هو جنوري . كيون، جيكي אخبارن ۽ رسالن ۾ شايع ٿيون

. هن کي ميسور جي مهارאجا وٹان به دعوت نامون مليو، تنهنكري אوڏאه ويو. ليكچر ڏنائ
پنهنجي لک دفعا مسلمان אقبال کي ”ميسور يونيورسٹي جي هك هندو پروفيسر ڳالهائيندي چيو، 

جهن، پر هو هو هك طبقي يا مذهب جي كا خالصي  ؛אسان سڀ جو آهي ملكيت 
جيكڎهن مسلمانن کي فخر آهي ته هو سندن مذهب جو هك فرد آهي، ته . ملكيت ناهي

ن ظاهر هو ته عالمه אقبال هن ما“ .پوِء אسان کي אن الِء گهٹ فخر نه آهي ته هو هندستاني آهي
ڊאكٹر صاحب . کپي جيئن هك سچي مسلمان کي ٿيڻ ،متعصب אنسان هوهك غ

ع تي هن نظام آف 1929جنوري  18 ج مهارאجا ميسور سان ملڻ بعد حيدرآباد دکن ويو
 .حيدرآباد سان مالقات كئي
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  صدارت جي اجالس ليگ مسلم ياآل ان
جنهن جي  ع ۾ يو پي جي شهر א آباد ۾ آل אنڈيا مسلم ليگ אجالس ٿي گذريو،1930ڊ 

مد عالمه صاحب سياسي هنگامن کان دور هو، مگر . قبال كئيא صدאرت عالمه ڊאكٹر 
سندس . مفكر كو شاعر هو ۽ نه وري ملت אسالميه جو هڑو نه كوهن ج هندستان ۾

هن جو پيغام مسلمانن الِء به هو ته אنسان ذאت الِء . تصنيفات کيس دنيا ۾ مشهور كري ڇڎيو هو
ا ٿي رهي هئي ۽ هندستان ۾ به سندن هو ڏسي رهيو هو ته ساري دنيا ۾ مسلمانن جي پائم. به

عالمه وچو درجي سان وאسطو رکندڙ، . وجود خطري ۾ هو جنهن الِء ک چتاءُ ڏنو هئائ
ته سندن  هن کي هميشه مسلمانن جي وجود جو فكر هو. سادگي پسند مسلم مفكر هو

 .مستقبل אن ملك ۾ ڇا ٿيڻو آهي، ج هو هك هزאر سال حكومت كري چكا آهن
دس چوڻ مطابق مسلمانن جي رت ۽ هڎن تي אنگريزن هندستان ۾ پنهنجي شهنشاهيت جو سن

 . بنياد وڌو هو

אتر אولهه ”ڳالهه چئي سا אها هئي ته،  ترين هن אجالس ۾ عالمه صاحب جيكا אهم
لكت ٺاهي  ،ج مسلمانن جي אكثريت آهي ،هندستان ۾ אتي مسلمانن جي هك جدא 

ع ۾ عالمه پاكستان جو 1930چيو ٿو وڃي ته  אنهي آڌאر تي“ .آهي مسلمانن جي تقدير אها .وڃي
لكت جو تصور . تصور مسلمانن کي ڏنو مگر منهنجي ناقص خيال مطابق مسلمانن جي جدא 

ودאر ٿي چكو بيشك عالمه صاحب پنهنجي . هو אڳيئي هندستان جي سياسي אفق تي 
آزאديءَ جو درس ک ڏنو، مگر شاعريءَ ذريعي مسلمانن ۾ زبردست بيدאري پيدא كئي ۽ 

لكت جو تصور אڳ ئي موجود هو مدعلي 1928ڊ . علحده  ع ۾ آل پارٹيز كانفرنس ۾ 
ي אلفاظ چيا هئا  :جناح אهي تار

 کي אسان آهي، وڻره ڎگ کيهن سرزم جا فرزند آهيون، אسان  ]هندو ۽ مسلمان[ אسان”
אچو ته هنن تلخ . אختالف هجن به אڑهكאسان جا  يڻک پوءِ  آهي، وڻرك مك جيڎگ

سگهي ته پوِء אن حقيقت کي نه ٿو  يٿ اههٺ كو بهאسان ۾  هنكڎجي אيون،ڌکي زياده نه و
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ته  ريوكאعتبار . يونٿکان جدא  ئيٻ كאسان دوس وאنگر ه ۽ ريونكبه تسليم 
 ياٿنه سگهندو، جيستائ مسلمان ۽ هندو متحد نه  ريكبه ترقي  هنكڎهندستان 

جي  اههٺوאرو موقف، هن  يڳڑאجائي جه كو بهفلسفو ۽  كو بهمنطق،  و بهك .آهن
 جي خوشيءَ  يٻ ابهك الءِ  مون كيڌو کان هن. سگهينه ٿو  جيڻب ٽاوكرس ۾ ر

 “.ٿ متحد مسلمان هندو جو انهي،كه الهڳ

مدعلي جناح جو چوڻ هو ته پاكستان جو تصور كنهن هك ماڻهوءَ جو تصور نه 
 .۾ مسٹر جناح ٺاهه نه ٿيڻ جي صورت ۾ علحدگي جو אشارو ڏيئي ڇڎيو هوهن تقرير . آهي

ع وאري هن تقرير مان ظاهر آهي ته جيكڎهن هندو مسلمان ٺهي 1928مسٹر جناح جي 
אِء 1923ڀائي پرمانند  ،אن کان אڳ. نه سگهندא ته پوِء אن جو عالج علحدگي آهي پ ع ۾ ۽ الله 

كن ناهي، تنهنكري ع ۾ אظهار كري چكا هئا ته هن1924 دن ۽ مسلمانن جو گڎ رهڻ 
ا گانڌيءَ جا پيارא دوست ۽ . هندو هندستان ۽ مسلم هندستان ٿيڻ کپن هو ٻئي مها

 .كانگريسي ليڈر هئا

بهرحال عالمه صاحب جي تقرير مسلمانن تي وאضح كري ڇڎيو ته مسلمانن الِء علحده 
 حكومت طرفان ۽ كن طبقن אڄ ڏينهن تائ. لكت کانسوِء ٻيو كو چارو كونهي

طرفان אهو تاثر ڏنو ٿو وڃي ته پاكستان جو تصور ئي عالمه אقبال ڏنو، مگر אها حقيقت ناهي، 
 .جيتوڻيك هن جون خدمتون ناقابِل فرאموش آهن

  تشر۾  انفرنس ميز گول يٻ
مد ع ۾ ٻي گول ميز 1931אقبال برطانيه حكومت جي دعوت تي  عالمه ڊאكٹر 

هندستان جا  سڄيאن كانفرنس ۾ . ت كئي جا لنڈن ۾ منعقد ٿيككانفرنس ۾ شر
يت شريك ٿيا هئا ا گانڌيءَ  مدعلي جناح ۽ مها احب هن عالمه ص. ليڈر قائدאعظم 

مسلمانن جي حقن . אعظم سان گڎجي كم كيو خان ۽ قائدكانفرنس ۾ هز هائينيس آغا
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اد الِء هن گهڻي كوشش كئي پر אن ۾ كامي ابي ٿيڻي كانه هئي ڇو ته ۽ هندو مسلم א
ي ۽ سندس ساٿ אيئن نه پئي چاهيو ا گانڌي، ڊאكٹر مو كانفرنس آخر ناكام ٿي . مها

ي ئي گانڌي جي جو ذه رهنما رهيو. وئي . אكثر ۽ אهم موقعن تي فرقه پرست ڊאكٹر مو
 .وياٿي אهي هندستان ۾ مسلمانن جي رهڻ الِء جاِء تنگ كندא 

  ملسو هيلع هللا ىلصعشق رسول
مد مصطفىٰ אكٹر אقڊ ضرت  الِء عشق هو، אن جا مثال گهٹ ملسو هيلع هللا ىلص بال کي جيكو آ

جن جي ذאت  ملسو هيلع هللا ىلصسندس ره ۽ سندس آقا حضور .عشق مصطفوي ۾ هو مستغرق هو. لندאم
جن جو كو نالو کڻندو هو ته אکڑين  ملسو هيلع هللا ىلصآخري عمر ۾ ته אهو حال هو جو حضور. پاכ ئي هئي

رسل. مان آب جاري ٿي ويندو هئس ۾ گستاخي بردאشت كرڻ الِء جي شان  ملسو هيلع هللا ىلصسيد א
سالن کان نه وڌאِء  63چوندو هو ته يا א منهنجي عمر . ندو هوكڎهن به تيار كونه هو

سيد حس  مؤالناع ۾ 1937. ۾ ٿيو هو جي ڄمار سالن 63ڇاكاڻ ته حضور جن جو وصال 
د مدني، ديوبند دאرאلعلوم جي مهتمم، كانگريس جي همنوאئي كندي بيان ڏنو ته قو مون א

د جي هن بيان جو . وطن مان ٺهن ٿيون אن وقت ڊאكٹر صاحب بيمار هو مگر حس א
אن . پنهنجي אشعار ۾ אهو جوאب ڏنائ جو אڄ تائ پڑهيل طبقي کي ياد آهي ۽ زبان زد عام آهي

د جهڑي عا کي پريشان كري ڇڎيو مؤالناجوאب  عالمه אقبال کيس تنبيهه كندي . حس א
 :چيو

  êë  ٰ:درا ں êC úاؤ ê  ُ     م @ ی : ؤا: 
 .)آه אبولهب سارو وڄجي אتي نه پهت ته پوِء س .پهچاِء جو هو سرאسر دين آهي ٽو ملسو هيلع هللا ىلصکي مصطفىٰ  ڻپا(

رير مطابق אبو مؤالنا وאالعلىٰ مودوديءَ جي  ۾  ملسو هيلع هللا ىلصعالمه אقبال سرتاپا عشِق رسول جي
ِ دين به كونه هومستغرق هو، אوت  .رو كوئي عا
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   ردارسياست ۾ 
ڊאكٹر صاحب هنگامه خيز سياست ۾ ته אچڻ كڎهن به پسند نه كيو، پر سچ אهو 

. وڏي سياستدאن کان گهٹ كانه هئي به آهي ته سندس سياسي سوچ هندستان جي كنهن
 ارچ هٻ يك אهڑא دאمن گ هو، سکي جهڑوملِت אسالميه ۽ هندستاني مسلمانن جو فكر 

هن نوجوאنن کي אسالمي אنقالب جي رאهه ڏيکاري؛ مولوين کي . دنياِء אسالم ۾ هئا ئي سياستدאن
گاه كيאسال ي قدر عملي زندگيءَ جو تعلق آهي، אن الِء . وم جي روح کان آشنا ۽ آ باقي جي

 :قبول كري ٿو كسر نفسي وچان هو پاڻ به

ل :aا ا @ ا     ہñ ں  
ز زیر 5 ؤہ  دار5    êë ú ی@ 6 :

يءَ الِء ساري هندستان جي ڏهه كروڙ مسلمانن ۾  سياست ۾ هندستان جي ره
جيكڎهن . هكڑي شخصيت سندس نظر ۾ هئي، پر אها پنجاب جي سرزم جي نه هئي

אنگريزن  هن ۾ پنجابيت ۽ صوبائي تعصب هجي ها ته كنهن پنجابي سرمائيدאر، زميندאر يا
مد شفيع هجي هاجي الڏ کي چونڈي ه  هجي ها، سر سر فضل حس ،ا، پوِء אهو سر 

پر هن جي نظر אن سياسي فرهاد تي پئي جيكو . يا كو ٻيو سكندر حيات هجي ها
هن جي . پنجاب جو نه بلكه سنڌ جو باشندو هو ۽ نه وري אنگريزن جو خطاب يافته سر ئي هو

مدعل  :ع تي خط لکيائ1937جون  21 ي جناح تي پئي جنهن ڏאنهندور رس نگاه وڃي 

 اً فوقت اً وقت جو ندאكمون کي خ آهي ته توهان مصروف אنسان آهيو پر مون کي معاف ”
ئي مسلمان آهيو  يالكא توه۾  هندستان ته ڻاكاڇ آهيان، رهيو لکي אنهنڏ אوهان
ي وאسطي نهار ڻچطوفان مان سالم سان پار په ڙقوم کي אيند אنهنڏجنهن  جو  ڻالِء ره

 “.حق آهي

فائدي وٺڻ جي  ذאتي ٹر جناح جي نه خوشامد جي ضرورت هئي، نه كنهنعالمه کي مس
ي حقيقتهونءَ به . خوאهش به ماڻهو ذאتي  آهي ته مسٹر جناح کي كو אها هك مڃيل تار
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نسان کي ندو هو ۽ هن صو منش אيאقبال ته کيس چڱيءَ طرح سڃاڻ. كم كونه چوندو هو
مگر ساري هندستان جي  .سبب كونه هو كو بهالِء  كرڻ مسٹر جناح جي خوشامد

هو אن نتيجي تي پهتو هو ته كروڙن ۾ خوض بعد  ووڏي غور ۽  ڻپرک ڻکي جاچ مسلم ليڈرن
ي كرڻ جو אهل ۽ אنهن کي طوفان بالخيز مان  هيءَ وאحد مسلمان هو جو مسلم قوم جي ره

 :شايد هن الِء ئي אقبال فرمايو هو. وبچائڻ جي صالحيت رکندڙ ه

  ê   ک  ؤہ ñ   ال
ں ہؤñ    وں  دل   د در   و

جڎهن عالمه صاحب قائدאعظم کي مٿيون خط لکيو هو، پاڻ تڎهن كا بيمار هو ۽ 
طرفان  هي خط ڄڻك عالمه. عالج كرאئي رهيو هو ۽ پوِء אن بيماريءَ ۾ ئي وفات كيائ

کي مسلمانن جي  مسلمانن جي قائد کي هك قسم جي سياسي وصيت هئي ۽ پارت هئي ته تو
 .ٻيڑيءَ جي ناکئي جا فرض سنڀالڻا آهن جو سندن ٻيڑي وچ س ۽ طوفان ۾ אچي ڦاٿي هئي

ع ۾ جڎهن قائدאعظم آل אنڈيا مسلم ليگ پارليامينٹري بورڊ جي ميٹنگ الهور ۾ 1936
سرطان جيتوڻيك چون ٿا ته کيس گلي جي . المه אقبال شريك ٿيو هوسڎאئي هئي، אن ۾ به ع

جي بيماري هئي، تاهم جيستائ سسيءَ ۾ ساهه هئس ته قائدאعظم جو مكمل ) كئنسر(
ياد رهي ته אن وقت پنجاب جا چوڌري ۽ سرمايه دאر سڀ مسلم ليگ جي . ساٿ ڏيندو آيو
، مگر سر سكندرحيات خان هو پنجاب جي صوبائي مسلم ليگ جو صدر هو. خالف هئا

عالمه صاحب کي سكندر حيات سان كو ذאتي بغض، ضد يا شكايت . جي خالف هو
پارٹيءَ ۾ رهي، אن  ؛كانه هئي، پر سكندرحيات אندروني طرح مسلم ليگ جي خالف هو

هن אها ساري حقيقت قائدאعظم . تي قبضو كري، אن کي بقول عالمه אقبال مارڻ پئي چاهيائ
لص شخصيت تي مكمل يق . وكلي هئيڏאنهن لکي م قائد کي عالمه صاحب جي אعلىٰ ۽ 

جيستائ عالمه صاحب زنده هو، . هو ۽ کيس پنهنجي دوست ۽ ره وאري حيثيت ڏيندو هو
 .صوبائي مسلم ليگ جو صدر رهيو ۽ قائدאعظم جي قيادت تي به پورو پورو يق هئس
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  بيماري دوا ۽ دعا
چون ٿا ته אها سندس وאلد صاحب کان ورثي ۾ . هوندي هئي عالمه کي گردي جي بيماري

هك دفعي سندس وڃڻ אمرتسر ٿيو، אتي به . هيءَ تكليف گهڻا سال رهيس. ملي هئس
هن کي خ پئي ته حضرت غوث علي شاه پاڻيپپٹي نا بزرگ جو خليفو جناب . تكليف ٿيس

رب  سאها ڳالهه مشهور هئي ته وٹ جنهن الءِ  آهيگل حسن صاحب آيل  گردي جي بيماريءَ الِء 
گل حسن صاحب . چنانچه عالمه صاحب وٹس ويو ۽ حقيقت حال بيان كيائينس. نسخو آهي

رب آهي مگر دوא تيار كرڻ ۾ مهينو ٻه لڳي ويندא אن جوאب عالمه کي . چيو ته وٹس عالج ته 
جو گل حسن صاحب چيو ته بيماريءَ . مايوس كري ڇڎيو ڇو ته کيس كا تكليف هئي

پوِء هو خاموش ٿي ويو ۽ سندس چهرو جيكو سفيديءَ مائل . عالج دعا سان به ٿي سگهي ٿو
كجهه . هو، آهس آهس ڳاڙهو ٿيندو ويو، تان جو سندس چهرو ٹانڈي وאنگر ڳاڙهو ٿي ويو
אن بعد عالمه . وقت بعد אصلي صورت ۾ آيو ۽ فرمايائ ته توهان ڀل وڃو، א پاכ خ كندو

رس ۾ کيس سخت پيشاب لڳو، تنهنكري گاڏيءَ جي . ذريعي الهور روאنو ٿيو صاحب ريل
و ته پيشاب آيس جو ساري عمر ۾ . غسل خاني ۾ وڃي پيشاب كيائ سندس چوڻ مطابق אي
و كونه آيو هو ، تكليف . سكنهن به وقت אي سوس كيائ אن کان پوِء پاڻ کي هلكو 

א ئي سال گردي   .ٿيسكانه جي تكليف وري ويندي رهي ۽ پوِء كي

وقت گذرڻ سان بيماريون به . ع کان گردي جي بيماري هئي1923_24درحقيقت عالمه کي 
ڱوٺي ۾  .ويون نوڌنديو ن ۽ آ شروع ٿيو، گلي جي بيماري به ٿيس ۽ ڳالهائڻ ۾ به تكليف  سورپ

ن عالوه دمه אن کا. كرאيائ مگر فائدو كونه پيو ع ۾ ڀوپال وڃي برقي عالج1935. ٿيندي هئس
عالمه الهور جي . کيس مرض وكوڙي ويا. جي تكليف ۽ قلب جو عارضو ٿي پيس

مدحسن قريشي کان به عالج كرאئيندو هو مگر گهڻو كري حكيم عبدאلوهاب  حكيم 
فائدو به ٿيندو هو مگر بيمارين مان مكمل . نابينا دهليءَ وאري جي عالج هيٺ رهيو

 سندس آخري. طابق شاعري كندو رهيونهنجي حال متاهم عالمه پ. ڇوٹكارو كونه مليو
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کيس بيماريءَ جي شدت جو . آهي جو سندس وفات بعد ڇپيو“ אرمغاِن حجاز”كتاب 
. אحساس به هو ۽ אها به خ هئس ته هيءَ زندگي فاني آهي ۽ هيءَ فاني دنيا نيٺ ڇڎڻي آهي

 :۾ چيو אٿائ“ אرمغاِن حجاز”هك هنڌ 

ز آ  ê     êC  آ زاز   a8 êCؤِر ر
     êC  د: دا راز آ یa8 ú  a آ رؤز5ِر ا

  ؛هوא حجاز مان אچي يا نه אچي يٿڌאها خوشبودאر  نه אچي، يا אچي يٹאها گذريل خوشي مو(
 .)אچي يا نه אچي وڻاڄرאزن جو  يوٻ هاڻي آهن، پُناאچي  ڑא تهينهنڏهن فق جي زندگي جا 

 :ڌ چيو هئائٻي هن

  ک ú از  :  ِ ر ں
ا ا ؤ    úh 

  ê د    آ @
د ؤ ê êC  ؤ    از  @

  .هئا دوست منهنجا هو ته چيو ڀس ،يسٿ روאنو يڻک سفر سامان مان دنيا هن جڎهن(
 .)هو آيو انكٿ۽  چيائ کي ننهك، وچي اڇته هن  اتوڃس نه کي مسافر هن به نهنكمگر 

سندس دوست کائنس روزאنو پڇڻ אيندא هئا، عالمه ک چوندو هو ته آخر هن جهان مان 
. سڀ کي الڏאڻو كرڻو آهي، کيس موت جو خوف كونهي ۽ خوشيءَ سان אستقبال كندو

 :אهو شعر پڑهندو هو

hدِ      @ ِن 
hگ آ   ِ  اؤ:

 .)آ هوندي ُمرכ تي لب سندس ويل موت: אيانٻڌتوکي  عالمتمومن جي چ ته مرد א(

ي صب1938אپريل  21هي صاحِب علم ۽ عرفان ۽ عظيم مفكر ح جو وع تي سوא پنج 
 .هن فاني دنيا مان الڏאڻو كري ويو

َّ אِ  َّ אِ وَ  اِِ ن َ ا אِ ن  نَ وۡ عُ אِج رَ  ہيۡ ل
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مدعلي جناح کي وڏ אقبال ”و صدمو رسيو، جنهن چيو، سندس وفات تي قائدאعظم 
ام ڏکئي  مان گذري رهي هئي ته  دؤرمنهنجو دوست، ره ۽ فالسفر هو ۽ جڎهن مسلم ليگ 

 “.بيٺو هو אڏولهو پهاڙ جيان 

 :אبوאلكالم آزאد ڏک جو אظهار كندي چيو مؤالنا

وكאهو  جديد هندستان هن . موجود ناهي ٽאقبال אسان و ڄא جو آهي כאندوهنا نه ي
אدب ۾ به سندس شاعري پنهنجو  فارسيموجوده . سگهي وٿ نه ريك پيدא شاعر وڏکان و

ذאتي  .جو مشرق ساري هكجو نقصان آهي، بل هندستان صرف نه هيءُ . يٿمقام رکي 
 .آهي ايوڃو دوست وڻطرح مون پنهنجو پرא

 ناٿ ٹئگوررאبندربنگا دאنشور، مفكر ۽ אدب جي ميدאن ۾ نوبل אنعام يافته مصنف 
 :אظهار كيو پنهنجي جذبات جو هيٺيئن ريت

مد אقبال جي وفات אهو خال پيدא  نگر وא اريك زخم كه جو آهي، يوكسر 
ام و ڇٹڻ ام نن. ندوٺو مدت يڏالِء  آهي، אن جو  يڍڙدنيا אندر هندستان جي جاِء 
 .אسان الِء ناقابل بردאشت آهي ڃڻو الئيكمو

ين אعلىٰ אهڑي طرح مسز سروج نئڈو، سرتيج به ادر سپرو، سڀاش چندربوس ۽ كي
س پيش كيو אقبال جي جڳهه אڄ  ته حقيت אها آهي .شخصي هن شاعِرمشرق کي خرאج 

 .ڏينهن تائ ڀرجي نه سگهي آهي
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†4  
  اپوڳشاهه ۽ اقبال جو ال ،ومير

جيكڎهن كو مون کان אهو پڇي ته هنن ٹنهي شاعرن جو אنتخاب كيئن ۽ ڇو كيو 
سان آهي، ته  ٻولن ۽ جدא جدא دؤره ٹنهي جو وאسطو جدאجدא ِخطن، جدא جدא אٿم، جڎهن ت

جوאب ۾ منهنجو عرض אهو ئي ٿيندو ته هنن ٹنهي عظيم شاعرن جي شاعري هكڑي ئي رش 
אنسان  ،۽ نظر جي بيمارين الِء هك ترياق سان منسلك آهي ۽ אهو آهي تصوف، جيكو قلب

۽ نفرت ۽ تعصب جي بيمارين جو وאحد عالج  ،ذאت ۽ كائنات جي مسئلن جو صحيح حل
نگاهه ۽ دل ۾ پاكيزگي ۽ سوز پيدא كري  ،كري ئيافص جيسندن شاعري قلب . آهي
هنن جي شاعري . אها هن دنيا جي فالح جو رستو ڏيکاري ٿي ته عقبىٰ جي عافيت جو به. ٿي

 .زندگي جي سفر ۾رهنمائي كري ٿي

پوِء ڀل ته ملك . ان وٺي אڄ ڏينهن تائ ساڳيا آهندنيا جا بنيادي مسئال אبتدאِء آفرينش ک
دن ۾ فرق هجن، سياست دؤرجدא هجن،  تلف هجن، تهذيب ۽   ،جدא هجن، رنگ ۽ نسل 

بت  بت ۾ آهي، ۽ אن  ثقافت ۽ אقتصاديات جا بدليل حاالت هجن، אنهن سڀ جو عالج אالهي 
بت کي ڌאر كري  بت ئي אنسان کي لوڀ، اللچ، אها . سگهجينه ٿو کان אنسان ذאت جي 
هنن ٹنهي عظيم شاعرن جو ساڳيو فكر، پيغام ۽ . گندگ ۽ غالظت کان پاכ كري ٿي

طريقو آهي، تنهنكري مون هنن روحاني رهنمائن کي كتاب جي موضوع الِء منتخب كيو 
 .آهي
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، فلسفي ۽ رشي پيدא ، عا ، و  هزאرن سالن جي هن پرאڻي دنيا ۾ هزאرين شاعر، صو
אم آهي، پر هن  ٿيا، هر كنهن کي אعلىٰ مقام حاصل آهي، مون کي هر كنهن الِء عزت ۽ אح
كتاب الِء جن شاعرن ۽ مفكرن جو אنتخاب كيو אٿم، אن الِء سبب تفصيل سان هيٺ 

 :عرض رکان ٿو

א . ٹنهي شاعرن جي شاعرن جي شاعري جو بنياد ۽ مركزي نقطئه نظر אسالم آهي
مد مصطفىٰ پاכ جي ذאت کي قاد ت אللعا ۽ ملسو هيلع هللا ىلص ر مطلق الشريك ۽ حضرت  کي ر

ات تصور كن  جهن ٿا ۽ אن حقيقت ۾ ئي دنيا جي  بوب رب אلعا ۽ ساالِر كاروאن 
 . ٿا

چوندא آهن ته خيالن جي هك جهڑאئيءَ جو تعلق زمان ۽ مكان سان نه آهي، אن جو 
ظم جا باشندא هئا، ساڳي سرزم مكه مع ملسو هيلع هللا ىلصسرورِ كائنات. وאسطو دل ۽ دماغ سان آهي

دن به عربستان جو ساڳيو هو،  تي אبوجهل ۽ אبولَهب به موجود هئا، زبان به ساڳي هئي، تهذيب ۽ 
ضرت ن هئا ملسو هيلع هللا ىلصمال ۽ متاع تي به جهڳڑو كونه هو، تنهن هوندي به هو آ אن . جن جا جاني د

مي אصولن کان متاثر جي برعكس ڏورאنهن ديسن جي ماڻهن قرآن پاכ جي تعليمات ۽ אسال
جن جي هٿن تي بيعت كري אسالم قبول كيو ۽ سندن جان نثار  ملسو هيلع هللا ىلصٿي، حضرت پاכ

 . بڻجي ويا

a:   از رؤم   ازل ہ ز 
ِک ا ú  ا ê ا@ ز  @ ê 9  

  مان، روم صهيب۽  مان حبش بالل مان، بصريحسن (
ن[مان אبو جهل آهي  يءَ ٹجي م يكم جو آهي عجب  ).]آهي د

اظ کان  ڏورאنهان هئا، سي  بالكلحسن، بالل ۽ صهيب جيكي فاصلي جي 
پر مكي پاכ جا ويٺل אبوجهل پارא سندس زندگيءَ جا  ،جن مٿان قربان ويندא هئا ملسو هيلع هللا ىلصحضور

ن هئا  :אنهن حقيق کي مِدنظر رکندي شاهه صاحب فرمايو هو. د
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 .سپرين אڏبه אو ورڏ يك ور،ڏ אئيڏאو يك

 :ئي خيال ٻ لفظن ۾ ظاهر كيو آهي رومي به ساڳيو امؤالن

 a ا  hاز د 
 ).آهي به کان همزبانيهمد ( 

אبو جهل ۽ אبولهب جي زبان ساڳي هئي، قبيلو . هو زبان کان وڌيك אهميت دل کي ڏين ٿا
سي هئي، عارف رومي جي زبان فار. كوه ڏور هئا ن پاכ کان ساڳيو هو، مگر د طرح

تلف شاهه صاحب جي زبان سنڌي هئي ۽ عالمه אقبال جي پنجابي هئي، ٻوليون ته سندن 
ٹنهي جو سرچشمو قرآن پاכ  .ن، بنيادي خيال هك جهڑא هئنهيون، پر دل جي ٻو ساڳي هئ

ضرت روم  مؤالناجامي  مؤالنا۽ صو شاعر  ملسو هيلع هللا ىلصعاشق رسول. جن جو אسوه حسنه هو ملسو هيلع هللا ىلص۽ آ
 :چيو آهي ته مثنوي در حقيقت فارسي زبان ۾ قرآن حكيم آهيالِء كيڎو نه سچ 

 یؤیؤی
ِندرںhٓا   یز

شاهه صاحب به پنهنجي شاعريءَ الِء ساڳيو ئي אظهار كيو آهي ته سندس بي کي عام 
جهو، پر אهي آيتون آهن جيكي   . پاכ سان مالئڻ جو ذريعو آهنمؤال بيت كري نه 

 ؛آه آيتون سي ،انئياڀ بيت تو يج
، من نيو  .يڏ پار سندي پريان الئ

ه صدي جي آخر ۾ ۽  مؤالناجيتوڻيك  ه صدي عيسويءَ ۾، ڀٹ ڌڻي س رومي ت
نه هئائون، تاهم سندن شاعريَء ۾ پيدאٿيا، هك ٻئي کي ڏٺو به كو عالمه אقبال אڻويه صديءَ 

و كنهن جا مقلد كو نه هئا، تاهم هنن جو پاڻ ۾ گرچه ه. ۾ گهڻي قدر هكجهڑאئي آهي
عارف رومي بيشك دنيا جو وڏي ۾ وڏو صو شاعر . وڏو ذه ۽ روحاني الڳاپو نظر אچي ٿو
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عطار کي  אلدينٿي گذريو آهي، אن هوندي به مشهور صو شاعرن جهڑوכ سنائي ۽ فريد
 :سارאهي ٿو

د رؤح ر ِ   ؤ @    دؤ 
ر آ  از     ؤ 

وي ؛ אکيون هٻ ن۽ سنائي منهنجو آهيعطار منهنجو روح (  ).آهي ئيكمون سنائي ۽ عطار جي ئي پ

אنهن مان אستفادو به حاصل رومي ٻنهي صو  شاعرن جي عظمت جو مدאح آهي ۽  مؤالنا
، پر אنهن جي تقليد كانه كئي هئائكيو هو  אنهن ٻنهي شاعرن جي سارאهه كرڻ. ندאئ

شاهه عبدאللطيف جو . אثر نه ٿو پوي بلكه אضافو ٿو ٿئي كو بهجي عظمت تي  مؤالناسان 
۾ َسَون  فاصلي۾ صدين جو فرق ۽  وقتسان روحاني رشتو هو، جيتوڻيك  مؤالنايقي طور 

אهي بزرگ زمان ۽ مكان جي  .آهن“ ڏور به אوڏא سپرين”كوهن جي دوري آهي، پر אهي 
تاج نه آهنپابندين کان مٿي آهن ۽ א ن ئي هنڌن تي رسا ۾ . نهن جا   مؤالناشاهه صاحب كي

روميءَ جو ذكر فرمايو آهي ۽ ٻئي كنهن به سنڌي، هندي يا אيرאني شاعر جو نالو كونه 
 .آندو אٿائ

 ؛ڻوميءَ جي رهاُر ءَאي سر، ونهنسُ  ثرك طالب
 .کي پرينءَ ِءپو ڻپس ،ڻپا ڻائڃو پهريائ

، خاص كري روميءَ جو، شاهه جي אثر אنهن بزرگن جو”ي ٿو، ڊאكٹر گربخشاڻي لک
 “ .كئي آهي نهمگر شاهه كنهن جي تقليد . صوفياڻي شعر تي گهڻي قدر معلوم ٿئي ٿو

ڊאكٹر سور به ساڳي حقيقت جو אظهار كري ٿو ته شاهه صاحب جي شاعري، 
 :خيال آهيאهڑي طرح كلياڻ آڏوאڻي جو . روميءَ جي خيالن کان متاثر آهي مؤالنا

رومي ئي آهي جنهنجو نالو پنهنجي شعر  هئي، بت۽  عزت بيحد الءِ  روميءَ  كيڻجيتو
ءَ پر هن جي فيلس س،ٿ۾ آندو א  .سٿא پهريو لباس يڌسن به کي و
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 :وٿ لکي نديك وضاحت جي عقيدت אن بلوچ ركٹאڊ

 وڻگه طرف ڻجه کي مثنوي طرح خاص لطيف شاهه۾  دؤر وאري تربيت هن ڻپا پنهنجي
کيس مثنويءَ  ندي،ك توجهه طرف تلق۽  سوאنح جي رك شاهه مي..... نوڏ يانڌ

روميءَ جي  مؤالناکي  ركجو مي شاهه  ڻاكاڇ ،جي אهميت ۽ عظمت جو پتو پيو
سان شاهه صاحب جي شغف  مثنويءَ ..... سندس ديوאن مان بيت ياد هئا يڙمثنوي تو
ي جي مد ميان مكحا جي وقت جو يٿ مشهوري ته אي  جو مثنويءَ  يڙلهوك نور
 .ليوكمو طور في אنهنڏ صاحب شاهه نسخو قلمي وڻسه

مد دאئود پوٹو אن رאِء سان אتفاق نه ٿو كري ۽ فرمائي  אلبته س אلعلماء ڊאكٹر عمر بن 
 :ٿو

س  رمپ،ٹ ركٹאڊ כوڑجه אديب يك هنڎج آهي نديٺو کل کي مون پر مرحوم 
هاني  ،אلعلماء مرزא قليچ بيگ سار چوندא آهن ته شاهه  ركٹאڊ۽  يڻگربخشا ركٹאڊآ

شاهه . آهي غلط سرאسر ىٰ אها دعو. אثر آهي وٹ۽ گها وڻحافظ ۽ جاميءَ جو گه ،تي رومي
وي  نهنك هنكڎجي  قاضي כوڑجه رگنجي قد بز ڌآهي ته سن ئيكجي پ

،كشاهه  قاضن،  ئيك جي ىٰ شاهه عنايت رضوي ۽ مي عيس ،لطف א قادري ر
 .آهي

 :وٿ چوي صاحب ركٹאڊ ڌهن ئيٻ

۽  تاكرومي אهو شاعِر ي. آهي عبث ئي ڻرك سان رومي אلدين جالل مقابلو جو شاهه
 .وٿ אميڏشاعرن تي عقاب وאنگر א ٻ هو ته آهي ويندو چيوبي مثال آهي جنهن جي باري ۾ 

پنهنجي  ڏسجي ٿو ته ڊאكٹر صاحب جي رאِء درست نه آهي، خود ڊאكٹر دאئود پوٹي
ٻ سڀ . مضمون ۾ رومي ۽ شاهه جا אهي شعر ڏنا آهن جن ۾ خيالن جي وڏي هم آهنگي آهي

ن جيكي پنهنجي رאين جو אظهار كيو آهي سو به سندن مطالعي جو نتيجو آهي אهو . عا
هرگز مقصد نه آهي ته شاهه جو روميءَ سان مقابلو كيو وڃي، مقابلي كرڻ جو تصور ئي 

قانه ٿيندو אهو صحيح آهي ته عارف رومي صو شاعرن ۾ سڀ کان مٿاه جڳهه وאالري . א
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شاعريءَ ۾ אعلىٰ درجي  جنهن جيٿو، پر شاهه صاحب به پنهنجو مٹ پاڻ هو، آفاقي شاعر هو 
ٻول ۽ אنهن ۾ موجود אدب جي  سال אڳ جڎهن אنگريزن هندستانتقريباً ڏيڍ سؤ . جون خوبيون آهن

قيق كئي ته אن نت و سنڌيءَ ٻو ۾ آهي אهڑو  (original)يجي تي پهتا ته طبعزאد تي  אدب جي
ءَ ۾ كونهي هندستان وري  وري سنڌي אدب ۾ شاهه صاحب جي. جي كنهن به ٻي ٻو
אن آڌאر تي ۽ هونئن به، אيئن چوڻ ۾ كو  .سا به مڃيل آهيجيكا حيثيت آهي  جي كالم

ظيم صو شاعر پيدא زبان ۾ شاهه جهڑو ع هندستان אندر كنهن به وري وאڌאءُ كونهي ته
 .كونه ٿيو آهي

 :אها حقيقت آهي ته 

ظاهر آهي  هئي، هوندي ڻسا مثنوي جي روميءَ  عارف هميشه سان صاحب شاهه) אلف(
ض  هوندאئ يوك مطالعو گهرو جو אن يقيناً ۽  هو تابك پسنديده سندس هوته א ۽ 
 . وه وتندو کنيو ونهك سان ڻپا کي אن طور כت

 وڻگه کي هن جا آهي ويندي ئيك پيش طور يڑسوک شئي אها کي شخص به نهنك) ب(
مد . آهي هوندي پسند قيم  يڏو ابهكهو ۽  مرאنكجو ح ڌسن وڙلهوكميان نور

هو جو  يوكپيش  ريكقلمي نسخو אن  وڻهن مثنوي جو سه. پئي سگهيو يئيڏسوغات 
 . شغف هو وڻشاهه صاحب کي אن سان گه

ؒ ك شاهه) ج(  کي شاهه صاحب. هو به وڏאڏ ڑت جو صاحب شاهه هو، به شاعر وڏو ر
 نوڏ۾ نه  المكتاهم هن جو אسم گرאمي به پنهنجي  هئي، بت بيحد سان رك شاهه

،ٿپرصرف ۽ صرف عارف روميءَ جو نالو پئي دهرאيو א ائٿא  روميءَ  سٿم مان نجنه ائ
 کان ديوאن۽  مثنوي جي رومي به رك شاهه خود. يٿ ئيٿ نشاندهي صاف جي אثر جي
و אك مان אنهن جو هو متاثر אي  .هئس ياد بيت ي

אك۾  رسا جي شاهه۽  مثنوي جي روميءَ ) د( ۽  معنىٰ  جي جن ملندא אڑאه بيت ي
 نهنكگرچه אن مان אهو مطلب هر گز نه آهي ته شاهه صاحب  آهي، وڑجه كه مفهوم

 .آهي ئيكجي نقا 
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روم جو  مؤالءِ هه جي عظمت جي شاهد آهي ته مٿس سڀ کان گهڻو אثر ڳالهه خود شا אها
 .هو، جنهن کي ساري دنيا تصوف جو وڏي ۾ وڏو شاعر تسليم كري ٿي

ا پنهنجو مرشد ۽  مد אقبال پنهنجي كالم ۾ روميءَ کي جا  هوڏאنهن عالمه ڊאكٹر 
א سوאل پڇيا .ڎي ٿوپ س آهن، جيكي אهم  پنهنجي تصنيفات ۾ هن عارف رومي کان كي

. مسئلن سان وאسطو رکن ٿا ۽ אنهن جا جوאب به عالمه אقبال خود ئي مثنويءَ مان پيش ٿو كري
אف ٿو كري ته هو   .روميءَ کان فيضياب ٿيو آهي مؤالناאقبال אع

  د: a ارا  ک a رؤ  
رم  e از> a:د 

 .)يائك تعم جلوא انم يءَ ٹم منهنجي ايو،ڻب يمياك کي يٹم روميپ (

 :ٻي هنڌ لکي ٿو

 ِ h ک زاد ِ   رؤ  
8 ِ aگ ؤ زh   :د 

گاه کان رאز جي زندگي۽  موت کي אسان رومي، مرشد אهيڏسرشت وאري  כپا(  ).يوك آ

عالمه كنهن كنهن وقت سوچ ۾ אيڎو غرق هوندو هو جو هن کي آسپاس جي خ ئي 
. ندس عمر ۾ אضافو ٿيندو ويو تيئن אها كيفيت به وڌندي ويئيجيئن س. كانه هوندي هئي

 ، رومي אٿي  مؤالناون وٹان هاڻي هاڻي م”هك دفعي پنهنجي نوكر علي بخش کي سڎي چيائ
علي بخش ٻاهر وڃي ڏٺو ته كو به ماڻهو كونه هو ۽ موٹي אچي “ !کيس سڎي وٺ ،ويو آهي

، پر عالمه پنهنجن خيالن  ۾ אيڎو ته گم هو جو אن کي نه ٻڌאئ نه كجهه عالمه کي جوאب ڏنائ
بهر حال אن ۾ كي به ٻه رאيا ٿي كونه ٿا سگهن ته عالمه جو روحاني ۽ فكري . پڇيائ

 .هو ۽ سندس شاعري אن کان ئي متاثر آهي روميؒ مؤالناره 

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

92 
 

كيا آهن، تاهم مشرق ۾ شاعري ۽ شاعرن جي وڏي  جيتوڻيك ساري دنيا شاعر پيدא
شايد هتان . آهي؛ خاص كري אيرאن، هند ۽ سنڌ ته אنهن جو مركز آهن رهي نديپذيرאئي ٿي

 .جي ماڻهن جون طبيعتون فطري طرح شاعريءَ ڏאنهن گهڻو مائل آهن

هكڑא چون ٿا אدب برאِء אدب آهي، אهو אدب پيدא : علم אدب ۾ ٻن نظرين وאرא ماڻهو آهن
، پوِء אهو ڀل حقيق جي دنيا کان كرڻ کپي جنهن ۾ אنساني دل ۽ دماغ کي رאحت ۽ لطف אچي

ٻي طبقي جو . ٻ لفظن ۾ אن کي ذه عياشي كوٺجي ته به غلط نه ٿيندو .ئي ڇو نه هجي دور
) پوِء چاهي אهو نثر هجي يا نظم(نظريو آهي אدب برאِء زندگي، جنهن جو مطلب آهي ته אن אدب 

ليق كئي وڃي ج و لٹريچر هجي جو كم אچي، אه جيو زندگي ٺاهڻ ۽ سنوאرڻ يكجي 
گاهي عطا كري ۽ جنهن ۾  אنسان جي رهنمائي كري ۽ زندگيءَ جي حقائق متعلق آ

ون زندگيون אنسان ذאت کي صرאط مستقيم تي يرومي، شاهه ۽ אقبال پنهنج. مقصديت هجي
 . هنن وٽ عياشي ۽ تضيع אوقات جو سوאل ئي كونهي. لڳائڻ الِء صرف كيون آهن

 ؛هنڑپ سور سبق ،جو درد دؤر جن
 ؛نك مطالعه ٺما ،۾ ٿه رهيڦ ركف
 .ءَ کيپرين ڻجنهن ۾ پس پَسن، سو پنو

ع ۽ پروא ۽ پست پيل قوم کي  سوننه جا بيمقصد نغما ڳائيندא رهندאكيستائ گل ۽ بلبل، 
ءَ ڏאنهن گهليندא رهندאڃان  اِء بڇڑאبه پس  ،ينאسون؟ كيستائ كردאر ۽ אخالق جي تعم 

سون؟ אسان جي هنن ٹنهي شاعرن کي مبتال كندא ي ۽ قوم فروشيءَ ۾ پاڻبرאين، ضم فروش
. بلندين تي پهچائڻ گهرن ٿا فرش تان کڻ عرش جيهو אسان کي . بيمقصد شاعري نه كئي آهي

هنن אسان کي . هنن كائنات جي رאزن ۽ قدرت جي رمزن جي نقاب كشائي كئي آهي
فردن ۽ قومن جي ترقي  ؛جا سبق سيکاريا آهن אالهي معرفت بلند אخالقي، بهادري، אنسانيت ۽

 ويو آهيرومي جي مثنوي کي فارسيءَ جو قرآن سڎيو . אسباب ۽ عالج ٻڌאيا אٿن ،تنزل جا אهڃاڻ
 . ۽ پاڻ به فرمايائون ته אسان قرآن پاכ مان مغز كڍي ورتو ۽ هڎא ك جي حوא كيا آهن
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h a: :  hںآز   را 
ا   ا  ا ںِ  ںا

 .)آهن ياك اڦٹ وڏآ جي ك אڎه ري،ك ڳאل کي مغز مان قرآنאسان (

شاهه پنهنجي بي کي آيتون كوٺيو آهي، سندس مقصد به ع אهو آهي جو روميءَ جو 
ي كئي آهي. آهي غالم قادر گرאمي  مؤالنا. هنن ٹنهي شاعرن، شاعريءَ جي ويس ۾ پيغم

 :אقبال الِء چيو آهي

ل ۃِ  در د :aِث ا   اں 
  aد ؤ  ی ا  :  aد@ں  

ي אقبال حضرت ته سجيڏ۾  معنىٰ حقيقي (  .)سگهجينه ٿو  يڎکيس پيغم س مگر آهي ئيك پيغم

مد رسول پاכ هئا ۽ אسان جا ٹيئي شاعر سندس  ملسو هيلع هللا ىلصپيغم آخري زمان ته حضرت 
وكار هئا ته אها  ندگي جو پيغام كوٺي ٿو، ياאقبال پنهنجي شاعريءَ کي אبدي ز. عاشق ۽ پ

ن مان אٿاريندي يل جو نغمو آهي يا صوِر אسرאفيل آهي جا مردن کي ق  :ج

êC h   ہؤ    یث ا >
  > êa   ِ  a8اا    

ضرت  :وٽ فريادي آهي ملسو هيلع هللا ىلصאقبال ته آ

ِ  ے ا aا   ا داد از @ 
ا ںار hا   h د :hل 

 ).آهي يوك۾  خوאنن غزل ار منهنجو يارن منهنجي، وٿ گهرאن אنصاف توکان ملسو هيلع هللا ىلصدאرسر جا אمتאي (

و به شك نه آهي ته سندن شاعري برאِء زندگي آهي، پر אها دل ۽ دماغ تي  אن ۾ تر جي
ال آبوجهه نه آهي بلكه هك אعلىٰ سرور ۽ سوز آ هيَء . هي جو عام شاعريءَ ۾ ملڻ 

ذهن تي خشك وאعظ وאرو بار نه آهي، ذهن کي ٿكائيندڙ ۽ منجهائيندڙ شاعري عوאم جي 
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زگي شاهه جي كالم کي ئي ڏسو ته אن ۾ كيڎيون نه شاعرאڻيون خوبيون آهن، پاكي. نه آهي
آهي، لطافت آهي، بي مثال نغمو آهي، جنهن  چونڈالجوאب  يآهي، سوز ۽ گدאز آهي، لفظن ج

ي אن کي ڳائ جڎهنكو سٺو ڳائڻو . وٽ كونهيجو مثال ٻئي كنهن سنڌي زبان جي شاعر 
ض هك خشك نصيحت  .ٿو ته ٻڌندڙ وجد ۾ אچيو ٿا وڃن جيكڎهن سندس شاعري 

אها صوفيانه ۽ عاشقانه شاعري . ٻڌڻ الِء تيار نه هجي ها كو به۽ وאعظ هجي ها ته אن کي 
اعت کي به زندگيءَ کي سنوאرڻ ۽ كردאر کي بلندين تي پهچائڻ سان گڎ אنساني طبيعت ۽ 

جيكڎهن عارف روميءَ جا غزل ڏسو . هن ۾ سوز به آهي ته سرور به آهي. تازگي بخشي ٿي
 .ته אهي ڄڻك تيز وهندڙ، ڳائيندڙ، مسحوركن ۽ خوبصورت آبشار آهن

אثرאت پيدא ٿ فائدو كونهي، אٹلندو אن جا غلط  جي نقطئه نظر مان كو“ אدب برאِء אدب”
 : مثال طور. م كري ڇڎين ٿاٿا ۽ قوم مان عملي قوت کي خت

رد  êدؤ   ê ہوق 
 ñ > 9 اh  a  a ؤ  ا 

 .)آهي اكصحبت  אها يڏو۽  يڍنن الءِ  אسان ،سالن جو هنڏ۽ معشوق چو وڻپرא سال هٻ شرאب(
دش   ںث آñ  ñ راث دن :

   a ñ 8ا  5ãêëã ر
ڻيك وڏن شاعرن جا آهن ۽ אنهن الِء عزت آهي، سامع אهي شعر ٻڌي אشعار جيتو אهي

وאه وאه كندא ۽ سبحان א به چوندא، مگر אن مان فائدو كنهن کي كونه پوندو، بلكه 
ظاهر آهي ته אدب . كچن ۽ ناپخته ذهنن تي غلط אثر پوندא ۽ عملي قوتون بري طرح متاثر ٿينديون

 .اڳيو آهي ۽ سندن شاعري زندگيءَ الِء آب حيات آهيمتعلق به ٹنهي شاعرن جو نظريو س

کي قصن، كهاڻ ۽ تشبيهن  عارف رومي ۽ شاه صاحب روحاني رمزن ۽ حقيق
جهائڻ جي كوشش كئي آهي کاڻيون جانورن ۽ پک  مؤالنا. ذريعي  يون آ رومي ته كي
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، אوليائن، א جي منكرن جا. جون به بيان كيون آهن ن ماڻهن، نب قصا به بيان كيا  كي
ي نقطهِء نظر سان ڏسڻ يا پرکڻ غلط  . آهي يآهن، پر אنهن کي تار

אهڑي طرح شاهه صاحب وري لوכ كهاڻيون ۽ عاشقانه دאستان پنهنجي رسا ۾ ڏنا 
אض كونه ڏٺو وڃي ته אهي مكمل به نه آهن، پر . آهن يو ويو آهي ته وאرאڄ ڏينهن تائ אهو אع

اظ کان ناقص آهن ۽ سندن صحت  شاهه جا بيان كيل قصا ي  مكمل نه آهن ياتار
אهو ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي ته رومي هجي يا شاهه، ٻنهي אهي قصا ۽ . مشكوכ آهي

كهاڻيون ماڻهن جي دل خوش كرڻ الِء پنهنجي مثنوي يا كالم ۾ پيش نه كيون آهن، אنهن 
صل كرڻ خاطر سو ۽ ۾ درحقيقت אنساني زندگي سنوאرڻ الِء، زندگي جي אصل مقصد حا

عام فهم زبان ۽ دلنش طريقي سان حكمت جا موتي پيش كيا آهن ته جيئن هر كو 
نت مطابق אنهن مان سبق حاصل كري جهه، مطالعي ۽  جيكڎهن אنهن . پنهنجي سوچ، 

جي ٻاهرين رنگ روپ کي ڏٺو ويو ۽ אندر پيهي אنهن جي كالم کي پرکيو نه ويو ته אن مان گهڻو هڑ 
شاهه صاف چيو آهي ته منهنجي بي کي . سپن جي אندرאن موتي كڍڻا آهن. نه ٿيندو حاصل

عام بيت يا شاعري تصور نه كريو، אهي حقيقت ۾ قرآني آيتون آهن، جيكي توهان جي من 
بوب سان مالئي  .ديوننکي 

؛ آيتون سي انئيا،ڀ بيت تو جي  آه
، من نيو  .يڏ پار سندي پريان الئ

 .کر אلف جو پڑهو، ٻيو سڀ وساريوبس صرف א  يا

 وسار؛ ڀس ورق جو، אلف ههڑپ אکر
אك هندينڑپ پنا، אجار تون אندر  .ي

 مؤالءِ حضرت عبدאلرحيم گرهوڙي به ساڳي ڳالهه شاهه صاحب الِء كئي جا جامي 
 :روم الِء فرمائي هئي
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ان رضامند ،تي عبدאللطيف آهي  ؛ر
 .يوك صحيح۾  يءَڌسن قرآن، جنهن يڙجو

 .אهڑي طرح אقبال به אهو ٿو چوي ته سندس مثنوي جو مقصد شاعري ۽ بت گري نه آهي

h:زی úد  ی  
  د  ی6 :: 6

 .)آهي گري بت يا پرس بت ئي نه، آهي شاعري نه مقصد جو مثنويهن (

ا جي كاכ هنن مفكرن אسان کي زندگيءَ جي صحيح رאه ڏسي آهي، ورنه هن دني
ظي الِء به אنسان غافل ٿيو ته. ۾ ته ويه وאٹون آهن ، جو دم غافل سو دم كافر هكڑي 

 .ٿڎجي كٿان جو كٿي وڃي پوندو جو ڳوليو به نه لڀندو مصدאق،

  ê م   
ل را  دؤر 

 .)ويس لجيڇא پري سال سو ته يس،ٿظو غافل  كه(

نه هيءَ . خزאنن ۽ نه ئي دنيوي طاقت ۽ زندگي کي كا بقا آهي نه אنساني אقتدאر، حسن،
ل ۽ عشرت كده حقيقت ۾ كا حيثيت رکن  ظاهري تونگري، دنيا دولت، عيش عشرت، 

 :چيو آهيאنهن دنياوي خزאنن ۽ فاني سجاوٹن جي بي ثباتي متعلق شاعر  .ٿا

a: ãا رہ  5   
را   الد  5 

جهندرويش خدא م هنن وٽ . ست ۽ عشاق אالهي دنيوي مال متاع کي كجهه به نه ٿا 
بقول شاهه سائ وکر . ته אهو خزאنو آهي، אهو سامان آهي، جنهن جو ماركيٹ هر هنڌ آهي

 .אهو ئي وهائجي جو پئي پرאڻو نه ٿئي ۽ אن جو ذرو به زيان نه ٿئي
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هك . ر قصا بيان كيا آهنروميءَ مثنوي ۾ بيشما مؤالنامٿي عرض كري آيو آهيان ته 
 ، و لکيو אٿائ مه ۽ حضرت بي مر جو مكا يىٰ عليه אلسالم جي وאلده  قصي ۾ حضرت 

אض ورتو ته روميءَ אها جڑتو كهاڻي  ، گناهه  گھڑيجنهن تي كنهن אع كيو אٿائ
، روحاني ۽ אخالقي تعل مؤالنا. مان كڍي ڇڎي يتنهنكري אن کي مثنو يم ۾ فرمايو ته دي

ت وאرن الِء سبق  ي وאقعات نه آهن، אهي قصا بص جيكي قصا بيان كيا אٿم אهي تار
אضن جي ڀرماركندא ۽ אنهن قصن ۾  ت ۽ گمرאه رڳو אنهن تي אع آموز آهن، אلبته بي بص

. پرאئيندאجيكي قيم سبق پوشيده آهن אنهن مان كجهه به نه سکندא ۽ كو به فائدو نه 
ي  مؤالنا ِ روحاني ۾ زمان ۽ مكان جو سوאل كونهيهن مكا אهو سوאل . بابت چيو ته عا

يىٰ جي وאلده كٿي ۽ كڎهن پيدא ٿي ۽  ي مر كهڑ بيپيدא كونه ٿو ٿئي ته حضرت 
 مؤالناي كهڑي آهي؟ ي אنهن تفصيالت سان غرض ئاصديءَ ۾ ڄائي ۽ كٿي؟ مگر توه

ن ڳالهيون ٻڌאئڻ ٿو چاهي، حكمت جو بڻائي، تشبيهون ڏيئي، كيحقيقت قصن جو بهانو در
ي صحت مشكوכ آهي אض آهي ته אنهن جي تار ثن جو אع مثنوي ۾ . جنهن تي كج 

 : فرمائي ٿو مؤالنا

ú ë  ا6 ں  ا  راêا
 ا درؤغ ا ؤ :   ز

 .)آهي خطا۽  ڙوكسرאسر  אهو ته وڇ ڇڎ يكڍ مان مثنوي ته אهو فرضي قصو اٿ چون الءِ  هننادאن (

 ُ قق چوي ته سسئيءَ جا كپڑא پ نهونءَ كونه אهڑي طرح جيكڎهن كو نام نهاد 
 ُ نهونءَ پوئتان سسئي אن رس وئي هئي، نه وري مارئي کي عمر زوريَء ڌوتا هئا ۽ نكي وري پ

، پر جي بند كري ها ته زبردس به كري سگهي ها . کنيو هو ۽ كوٽ ۾ بند كيو هئائ
אهي سڀ ڳالهيون من  يا پاهي موكلي زوريءَ گهرאئي وٺي هاڇو کڻي ها، سمارئيءَ کي پاڻ 

ه ه وغ پر אهڑي قسم جا سوאل . گهڑت آهن، אنهن جي سچائيءَ الِء كا ثاب كانهي وغ
آهن ڇو ته شاهه صاحب جو مقصد אنهن قصن ذريعي سسئي يا مارئي جي تاريخ  אجاياسرאسر 
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هو אنسان کي پس مان كڍي . ه ٻيو ئي هولکڻ نه هو بلكه عارف رومي وאنگر كجه
אنسانيت جي معرאج تي پهچائڻ چاهي ٿو ۽ هنن قصن کي אن الِء هك ذريعو بڻايو אٿس، جيئن 

 .عام ماڻهو دلچسپي سان پڑهن ۽ אن سوز مان سبق وٺن

عارف روميءَ کي אهو אحساس به آهي ته تشبيهون کڻي كهڑيون به ڏجن، تنهن هوندي به 
كن نه آهي אنهن جي ذريعي بو. عرفان אالهي پوري طرح بيان كرڻ  ري ۽ هن کي پنهنجي 

א پاכ אسان جي وهم ۽ قيل قال کان گهڻو  ۽ مڃي ٿو ته كوتاهيءَ جو شديد אحساس آهي
 .پري آهي

ؤں از ؤےا ِل  ؤ :   ؤ 
 ِ hِق  ؤ  ک :

 .)تي ڀيٹپوي אسان جي فرق ۽  ڙوڌ؛ آهي پري وڻکان گه گمانتعا אسان جي وهم ۽  א(

אهڑي طرح هدאيت الِء قرآن پاכ ۾ به قصا آهن، مگر אنهن کي تاريخ جي كسوٹي تي 
سون کي پرکڻ . هر شئي کي پرکڻ جي پنهنجي كسوٹي هوندي آهي. كڎهن به جاچڻو نه آهي

 كبو آهي؟ الِء ڀال كو لوه کي جاچڻ وאرو چقمق אستعمال

تصوف جي شاعريءَ ۾ . ه صاحب خالص صو شاعر ٿي گذريا آهنعارف رومي ۽ شاه
ول ۾ شاهه رومي جي حيثيت ته مسلمه آهي ئي، پر منهنجي ناقص خيال ۾ سنڌي ۽ אردو ٻ

هو وאقعي شاعرن جو شاهه هو ۽ دنيا جي عظيم . نه ٿي گذريو آهيجهڑو ٻيو كو شاعر كو
 .صو شاعرن جي پهرين صف ۾ سندس جاِء آهي

ا طور فخر روميءَ  جي مثنوي ۽ شاهه جو رسالو دאئمي كتاب آهن جن تي אسان 
عالمه صاحب جي شاعريءَ الِء אيئن چوڻو پوندو ته אها صوفيانه به آهي، . كري سگهون ٿا

عالمه وق مسئلن تي به توجه ڏني آهي، ڇو . فلسفيانه به آهي ته حريت ۽ آزאدي جو آوאز به آهي
ءَ مان كڍي . آفاقي אصولن ۾ آهي رحالجو دאئمي حل به بهته אنهن  عالمه אقبال مسلمانن کي پس
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هوريت ۽ آزאديءَ جي جنگ هئي، وقت جا مسئال  دؤرאقبال جي . عروج تي آڻڻ پئي چاهيو ۾ 
تلف هئا ٻنهي אنسان ذאت جي  אنهن ؛ه جي وق ۾ ذאتي بادشاهيون هيونمگر رومي ۽ شاه. به 
عالمه موصوف . אسطه وق مسئلن جو حل به آهيجنهن ۾ بالولن ڏאنهن توجهه ڏني، دאئمي مسئ

بهرحال شاهه صاحب . دאئمي خوאه وق مسائل ٻنهي بابت پنهنجي كالم ۾ ذكر كيو آهي
אف هنن پاڻ كيو آهي אهو . ۽ عالمه אقبال تي عارف روميءَ جو گهرو אثر آهي، جنهن جو אع

هن هك ئي  جي باري ۾تصوف ئي سبب آهي جو مون ٹنهي مفكرن جي فكر، فلسفي ۽ 
 .كتاب ۾ لکيو آهي

آخر ۾ אهو ورجائيندس ته אنهن ٹنهي هست جي شاعري، فكر ۽ تصوف ۾ عشق جو 
يز جي عشق ۽ فرאق ئي شاعر بڻايو. رنگ غالب آهي س ت . مؤالِء روم کي پنهنجي مرشد 

ثيلي پسمنظر ذريعي  شاهه جي شاعري کڻي ڏسو ته سڀ אالهي رمزون عشق جي قصن جي 
אقبال، جنهن کي عام طور تي قومي شاعري الِء سڃاتو ويندو آهي، تنهن وٽ ته . جھايون אٿن

س فتوىٰ آهي ته جيكو عشق کان عاري آهي سو جو بنياد ئي عشق آهي ۽ سند ۽ تصوف دين
  .مسلمان ئي نه آهي

 h ق @      ا:  
hِد  @  êëؤ زن h 5 @  

ليق جو سبب آهي، ۽ تصوف  حقيقت به אها آهي ته عشق، جيكو كائنات جي 
يط ۽ غالب آهي ۽ אسا ي אنهن ٹنهي جي رאه تي هلڻ الِء شرط אول آهي، אهو هر شئي تي 

 .شاعرن جي شاعري ۽ فكر جو אهم ترين الڳاپو
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†5  
  تصوف جو اصل

 ات كيئن ۽ كڎهن ٿيאن جي אستعمال جي شروع۽  ان نكتل آهيتصوف لفظ ڇا م
مان نكتل آهي، كن “ صفا”كن جو چوڻ آهي ته عربي لفظ . ن تي به אختالف رهيو آهيتنه

تي אتفاق رאِء آهي ته  אن وج يتאكثرپر . مان אهو لفظ ورتل آهي “אهل אلصفا”جو خيال آهي ته 
فارسي ۾ אن کي . “نאُ ”نكتل آهي، جنهن جي معنىٰ آهي  مان“ صوف”عربي لفظ “ تصوف”
 پريصو سادگي پسند هوندא هئا، عيش عشرت، وڏאئي، ٺاٺ ۽ نفرت کان . چوندא آهن“ پشمينه”
جن ۽ אصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصخود حضور אكرم. אڳي به درويش אُن مان ٺهيل لباس پائيندא هئا. هئا

پر . سڳورن ۽ سندن جانشينن رهڻ، کائڻ، پيئڻ، אٿڻ ۽ ويهڻ ۾ بيحد سادگيءَ کان كم ورتو
صوف جي درحقيقت دنيادאري ۽ عياشي . لڳيطرز زندگي به ختم ٿيڻ  اאهخالفت رאشده بعد 

جهيو ويندو هو تنهن . وאري زندگي کان بغاوت هئي کُهري אوني لباس کي سادگيءَ جي نشاني 
 .كري אهو אستعمال كندא هئا

يو جامي پهريائ پهريائ אبو هاشم شامي אستعمال ك مؤالناجو لفظ بقول “ تصوف”אهو 
يىٰ بن  دؤرشروعاتي . كئيعيسوي ۾ وفات  777ن س نهنج جي صوف ۾ حسن بصري، 

ار  بصري معاذ، אبرאهيم אڌم، دאئود طائي، فُضيل بن عياض، بي رאبعه ۽ سفيان ثوري کي 
لفظ جي  كيو ويندو آهي، تنهنكري אيئن چئي سگهجي ٿو ته ٻي صدي هجريءَ ۾ אن

 . جو آغاز ٿيو אستعمال
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   آهي؟ اڇ تصوف
تصوف جي مقصد ڇا آهي؟  ۽ ن جي تعريف ڇا آهي، معنىٰ ڇا آهيصوف ڇا آهي، אت

نه ٿي تائ كوאڃان كري؟ אن جو فيصلو  جنهن کي هر صو قبول ڇا متفقه مڃيل تعريف آهي
ونن سان بيان كيو ويو آهي، هر كنهن . سگهيو آهي عربيءَ ۽ فارسيءَ ۾ אن کي جدא جدא 

تلف طريق ءَ אن کي  ي سان بيان كيو آهي، توڙي جو אنهن ۾ بنيادي אختالف كونه وڏي صو
 .آهن

جھائڻ الِء هاٿيءَ وאري قصي کان كم ورتو آهي مؤالنامثالً  هك . رومي حقيقت کي 
אوندאهي كمري ۾ آهي، ج هٿ نه ڏسي گوڏي کي، אتي جيكو  بالكلهاٿي جيكو 
جهي، جيكو אن جي كنن  کي هٿ ٿو الئي ته אن کي پاڻيءَ جو پائيپ ڈهاٿيءَ جي سون ٿو 

کي هٿ ٿو الئي، ته אن کي پکو ٿو كوٺي، جيكو ٹنگن کي هٿ ٿو الئي، سو ٿنڀو ٿو سڎي، 
ت ٿو چوي، شايد ساڳيو ئي حال تصوف جي  جيكو אن جي پٺيءَ کي هٿ ٿو الئي، سو 

جهيو آهي، سو ئي بيان كري ٿو. سڃاڻپ جو آهي  .جنهن جيكي كجهه ڏٺو آهي ۽ 

 :وٹان آهي غور كرڻف ۽ صوف متعلق جيكي فرمايو آهي אهو بزرگن تصو

ءَ  جههك يكجي هن کي صرف . אن جي خ صرف א کي آهي و،ٿ گذري انٿم صو
 يڻاڃس کيس ئي تعالىٰ  א صرف۾  معنىٰ  كه۽  گهرجي ڻهئ ئي مان ذאت جي ىٰ א تعال

 .وٿ

..... آهي ارك يقئهطر אخالقي كپره ناهي موعو جو سائنس۽  قانونن نك تصوف
 سان قوאن خاص نك وكن אخالق אالهي אهو۽  هاليو تي رאه אالهي کي ڻپا توهان يع

 .ذريعي سائنس وري نه۽  وٿ سگهجي ريك حاصل

 كجھ جيكي ،يوڇڎ يكڍسو  אٿوَ دماغ ۾  كجھ يكته جي آهي אهو تصوف
 .يوڙهن نه موאچي אن کان من ليفكت کي توهان اكجي۽  يوڇڎ يئيڏ ڀאهو س وَ ٿא۾  ٿه
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فكر، رياضتون، تكليفون، خود  غور وحال صو حق جي تالش ۾ آهي، جنهن ۾  بهر
هن ۾ نه تنگ د آهي نه تعصب آهي، صو وسيع نظرن . سپردگي ۽ مشاهدא به אچي وڃن ٿا

اِء حقيق جي  سان كائنات ۽ אنسان ذאت کي ڏسي ٿو، هو لفظن جي ظاهري معنىٰ ۾ אڙجڻ 
سادن لفظن ۾ تصوف אهو كسب آهي جنهن وسيلي אنسان پنهنجي . کي ڳو ٿوتهه ۾ وڃي حق 

 .אن جو مشاهدو ماڻي ٿو يאصل، يع حق تعالىٰ، تائ رسِ 

لو    تصوف اسالم جو باطني پ
هو אن حد تائ . صوف جو چوڻ آهي ته تصوف אسالم جو باط پهلو يا אندروني معنىٰ آهي

جيتوڻيك אن وقت تصوف . کان وڏא ۽ پهريان صو هئاجن ئي سڀ  ملسو هيلع هللا ىلصوڃن ٿا ته حضور پاכ
سڀ صوفياِء  ملسو هيلع هللا ىلصجو نالو مروج كونه هو ۽ نه אن وقت نا جي ضرورت ئي هئي، پر پاڻ

ي، مفكر، صو ۽ אسالم جي وڏي ۾ دنيا ۽ אسالم جي مڃيل فلسفِ . كرאم جا مرشد هئا
ايت ۾ كا كجهه لکيو سندس  آهي، جنهن ۾ وڏي عا אمام غزא به אن جي زبردست 

تنهنكري تصوف . سڀ کان مکيه جاِء وאالري ٿو“ אلدين אحياءَ אلعلوم”كتاب  אهم ۽ ضخيم
بوب ۽ . نج אسالمي فكر آهي ۽ نه كنهن مالوٽ ۽ אوڌر جو نتيجو ءَ جو مقصود،  صو

هو ماسوא . هن جو مرڻ جيئڻ، عبادت ۽ رياضت صرف رب پاכ الِء آهن. مطلوب א ئي آهي
مدمؤال کان تعلق ٹوڙي پنهنجي  א شر حضرت  سندس هادي،  ملسو هيلع هللا ىلصجو ٿي وڃي ٿو ۽ شافع 

 .ره ۽ رهنما آهي

  روايتون۽  حديثون آيتون، بنيادي
א حوאال ڏين ٿا، جن تي  صو بزرگ قرآن پاכ، حديث ۽ بزرگن جي روאي مان كي

ھ אندאزو ٿي אنهن تي غور و فكر سان تصوف جي حقيقت جو كج. آهي تصوف جو بنياد
 .مان كي حوאالهيٺ عرض رکجن ٿا سگھي ٿو جن

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



  ‡  تصوف جو اصل

103 
 

• } َ   }ۡعَنا لَكَ ِذکَۡركَ َوَرف
  94:4قرآن . אسان تنهنجو ئي ذكر بلند كيو) אي حبيب(

  }ُت بَِربِّکُۡم قَالُوۡא بَلَىٰ لَسۡ אَ { •
 7:172قرآن  “.بيشك”، ورאڻيو) روحن(“ .אوهان جو رب نه آهيانڇا مان ”) א تعالىٰ پُڇ(

•   ُ َ شَ  لک   ہٖ لِ صۡ لى אَ ع אِ رجَ يِء ي
 )نبوي حديث(. سڀ كا شئي پنهنجي אصل ڏي موٹي ٿي

َّن { •   } لََنايُِصيبََنا ِאالَ َما کَتََب אُ قُل ل
چئوَن ته كابه مصيبت אسان کي نه رسندي سوאِء אنهيءَ جي جيكا א تعالىٰ אسان جي 

 9:51قرآن  .نصيب ۾ لکي آهي
َـۡحُن َאقَۡرُب ِאلَيۡ { •   }ِه ِمۡن َحبِۡل אلَۡوِريدِ َون

ها آهيون سندس کي אنسانאس   50:16قرآن . ساهه وאري رڳ کان به وڌيك و
  }ِ َאنفُِسکُۡم َאفََال تُبِۡصُرونَ  وَ { •

 51:21قرآن  ؟جاچي ڏسو نه ٿاپوِء ڇو ) ڌڻي جون نشانيون(אوهان جي אندر ئي آهن 
ُ بِکُّلِ َشۡيٍء אَ { • ِيًطاَّ ُّ{  

يطسڀ ش  א تعالىٰ   4:126قرآن . آهي تي 
ۡزَنُونَ { • َ   }َوالَ َخۡوٌف َعلَيِۡهۡم َوالَ ُهۡم 

 2:62قرآن . كو ڏک رسندن ئي ک كو خوف آهي نه ه۽ ن 
ۡ رِ شَ َال  هٗ دَ حۡ وَ  • َ  كَ ي   ہٗ ل

 )كلمه مبارכ( .كونهي شريكسندس كو به  ،هو هك آهي
  }تََشاءُ  َوتُِذلُّ َمنَوتُِعزُّ َمن تََشاءُ { •

 3:26 قرآن. ن کي چاه تون عزت ڏئ جنهن کي گهرين ته ذليل كرينجنه
• } َ ِ رُ كُ اذۡ ف ُ رۡ كُ ذۡ ي אَ ون َ َال  وَ ِ  وאرُ كُ אشۡ وَ  ۡم ک ُ کۡ  ت   }نِ وۡ رُ ف

منهنجي مڑني ر جو  .ته مان ضرور توهان کي ياد كندس مونکي ياد كريوتوهان 
ا آڻيو ۽ אنكار نه كريو  2:152قرآن  .شكر 
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َ َال { • َ رَّ  نۡ مِ  وאطُ نَ قۡ ت   }אِ  ةِ ۡ
ت مان אميد نه الهيو  39:53قرآن . א پاכ جي ر

ُِّف אُ { • ۡ  َال يُکَل   }ُوۡسَعَها ًسا ِאالَّ نَف
قرآن  .کان وڌيك تكليف نه ٿو ڏئي سهڻ جي سگھא كنهن به אنسان کي سندس 

2:286 
• } َ   }אِ  لِ يۡ بِ  سَ ِ  نَ وۡ دُ اهِ ُ

 5:54قرآن . ٿا پاڻ کي پتوڙين الءِ א جي 
ٰ وَ  َرَميَۡت  ذۡ אِ  َت يۡ مَ ا رَ مَ وَ { •   }ىٰ مَ رَ  אَ  نَّ كِ ل

هن ۽ (. توهان نه بلكه א אڇاليون אهي توهان پٿريون אڇاليون ته )ملسو هيلع هللا ىلصאي پيغم( جڎهن
مد تعالىٰ  א هيٺ آيت ۾ بوب  قرآن  .)جي هٿ کي پنهنجو هٿ سڎيو آهي ملسو هيلع هللا ىلصپنهنجي 

8:17 
• } َ َِّذيَن يُبَايُِعون َ ِאنَّ אل َّ ۡ  فَۡوَق َאيِۡديِهۡم  ا يُبَايُِعوَن אَ يَُد אِ كَ ِא ََّا يَۡنکُُث َعلَىٰ نَف َّکََث فَِا َوَمۡن  ہٖ سِ فََمن ن

ِ  אَ  ہُ ا َعاَهَد َعلَيۡ ـمَ فَىٰ بِ َאوۡ    }َאۡجًرא َعِظيًما ہِ يفََسيُۡؤت
 حقيقت א سانن سان بيعت كري رهيا آهن אهي درجيكي ماڻهو توها ملسو هيلع هللا ىلصאي ن

 48:10قرآن  .אنهن جي هٿن تي א جو هٿ آهي. بيعت كري رهيا آهن
نَّ َوאۡالِنَس { • ِ

ۡ   }ِאالَّ لِيَۡعبُُدونِ َوَما َخلَقُۡت א
 51:56قرآن  .ته هو مون کي سڃاڻ خلقيو آهي אن الءِ  صرف אسان جنن ۽ אنسانن کي

  }َאتۡقَاکُۡم ِאنَّ َאکَۡرَمکُۡم ِعنَد אِ { •
 49:13قرآن  .آهي پرهيزگارو يكىٰ وٽ وڌيك عزت وאرو אهو آهي جא تعال ناً يقي

  }ِ َشۡانٍ کُلَّ يَۡوٍم ُهَو { •
 55:29قرآن  .آهي جلوو) نئون(هر ڏينهن א جو 

بُّوَن قُۡل ِאن کُنۡ { • ِ ُ َِّبُعونِيאَ تُۡم  ۡ  فَات ۡ کُُم אُ ِببۡ ُ ِحيۡ  َوאُ  ذُنُوبَکُۡم  لَکُۡم  ِفرۡ  َويَغ   }ٌم غَفُوٌر رَّ
بوب( بت ٿا كريو ته منهنجي تابعدאري  אنهن کي چئو جي) אي منهنجا  توهان א سان 

بت كرڻ فرمائيندو ؛كريو  3:31قرآن . پوِء א به אنهن سان 
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َ  َوَما َאۡرَسلَۡناكَ{ • ۡ ۡ ِאالَّ َر َ ةً لِّل ِ َ   }َعا
ت    21:107قرآن . موكليو آهي بڻائيאسان توهان کي سڀ جهانن الِء ر

َّىٰ فََما َאرۡ אَ  فَقَۡد َאَطاعَ مَّن يُِطِع אلرَُّسوَل { • ۡ  َوَمن تََول   }َحِفيًظا ِهۡم َناكَ َعلَيۡ َسل
دאري كئي ملسو هيلع هللا ىلصجنهن رسول دאري كئي تنهن א جي فرمان  4:80قرآن  .جي فرمان

ِ אۡالَۡرِض { • ً ِאنِّي َجاِعٌل    }َخِليفَة
 2:30قرآن . وאرو آهيان ك مان زم تي پنهنجو خليفو موكلڻبيش

• } َ ۡ کُلُّ ن ُ ٍس ف ۡ  َذאئِقَة   }َمۡوِت ـאل
 3:185قرآن  .کي موت جو ذאئقو چکڻو آهي نفسهر 

ُ  ُ אَ { • َ وَ  אِت مٰوَ אلسَّ  ورُ ن   }ِض رۡ אۡال
انن کي منور كندڙ آهي زمא تعالىٰ   24:35قرآن  .۽ آ

  }ىٰ َعِن אلَۡهوَ  يَنِطقُ َوَما { •
 53:3قرآن  .وٹان نه آهي هوس۽  אناذאتي  ڳالهائڻ )جو سرور كائنات( ۽ سندن

•  ُ لق العرאف  فياً  نت کنزאً ک   אحببت אن אعرف فخلقت א
لوق  ان،سڃاتو وڃ انته م۾ چاه ٿي مان هك لكل خزאنو هيس، مون  تنهنكري مون 

 )حديث قدسي( .يوخلقکي 
  افر كאل ةجن من وؤا سجن אللميאلدن •

 )حديث نبوي( .خانو ۽ كافر الِء جنت آهيءَ دنيا مومن الِء قيدهي
وتوא  •   موتو אقبل אن 

مرڻ کان אڳ توهان مري وڃو، يع پنهنجي نفساني خوאهشات کي א تعالىٰ ۽ رسول پاכ 
 )حديث نبوي( .جي حكمن جي تابع كريو

  باخالق א  لقوא •
 )نبوي حديث( .א تعالىٰ جون صفتون پاڻ ۾ پيدאكريو

ا خلقت אفالک  •   لوالک 
مد ديث ح( .پيدא نه كريان ها بهكائنات  هيها ته جي تو کي پيدא نه كريان  ملسو هيلع هللا ىلصאي 
 )قدسي
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ا • ن لوالک  ا خلقت אلنار  و ةخلقت א   لوالک 
ديث ح( .پيدא نه كريان ها دوزخ بهته جنت ۽  ها کي پيدא نه كريانجي تو  ملسو هيلع هللا ىلصمد אي

 )قدسي
ا خلقت אلدن •   يا لوالک 

مد  )ديث قدسيح( .پيدא نه كريان ها به ها ته دنيا تو کي پيدא نه كيانجي  ملسو هيلع هللا ىلصאي 
ِ  نَ אِ  • َ ِ  وَ  يلא  َ  بُّ ُ

ۡ   مال א
 )نبوي حديث( .بي شك א سهڻو آهي ۽ سونهن کي پسند فرمائي ٿو

وتون بل ينقلون من دאر אلىٰ دאر ءאن אوليا •   א ال
هك گهر کان ٻي گهر منتقل ٿيندא  رڳو بلكه אهي بيشك א جا دوست مرندא نه آهن

 )حديث نبوي( .آهن
  ہٗ فقد عرف رب ہٗ ن عرف نفسمَ  •

 )حديث نبوي( .کي سڃاتو پنهنجي ربپاڻ کي سڃاتو تنهن  پنهنجو جنهن
  אالنسان سري وאنا سره  •

 )حديث قدسي( .ڳجهه آهي ۽ مان سندس ڳجهه آهيان) א جو(אنسان منهنجو 
  هو  ن אالالمقصود  אلدאري •

 )نبويديث ح( .د كونهيوسوאِء א پاכ جي ٻنهي جهانن ۾ كو به مقص
  )صوف جو قول(شيخ אلشيطان  ہمن الشيخ ل •

 .جنهن کي كو مرشد ناهي تنهن جو مرشد شيطان آهي

  ويدانت۽  تصوف
אهو تاثر خاص كري يورپ . كن جو چوڻ آهي ته تصوف تي ويدאنت جو گهرو אثر آهي

ٿا ته ٻنهي ۾ كنهن حد تائ هكجهڑאئي آهي، تنهنكري تصوف تي  جا صاحب لوכ ڏين
ءَ ۾ جاچيو ويندو ته אه تاريخ جيكڎهنپر . ويدאنت جو אثر آهي درست  ا رאءِ جي روش

אيئن ته دنيا جي سڀ مذه ۾ كي ڳالهيون هك جهڑيون آهن يا هك ٻي . ثابت نه ٿيندي
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اثلت رکن ٿيون كري ته א تعالىٰ طرفان دنيا جي نه ٿو كار אن حقيقت کان ك به אن. سان 
هر خطي ۾، هر وقت پيغم پئي آيا ۽ אنهن جيكي كجهه چيو، سو سڀ صحيح هو، مگر 

ريف ٿيندي رهي ن آخر زمان آهن، هو ساري  ملسو هيلع هللا ىلصرسول پاכ. وقت گذرڻ سان אن پيغام ۾ 
אري به جي ذميد دنيا جا ره آهن ۽ قرآن پاכ آخرين كتاب هدאيت آهي جنهن جي رکوא

سگهي ته אن ۾ هك لفظ جي به ڦ نه ٿو تنهنكري كو به אيئن چئي  ،א تعالىٰ پاڻ کنئي آهي
אسالم א پاכ طرفان אنسان ذאت الِء زندگي جو هك مكمل كوڊ ۽ الئحه . گه ٿي آهي

عمل آهي، جنهن کي ويدאنت يا يوناني فلسفي جي مدد אضا يا آميزش جي كا ضرورت 
 .يكانه

ي  كائنات جو אهم ترين ۽ منجهائيندڙ مسئلو آهي ته زندگيءَ جو سفر ڇا آهي؟ تار
وאن جي ڏينهنَ  خيالن جي ڏي وٺ كنهن حد تائ  وچ۾ אيرאن ۽ هندستان  طرح جاچبو ته نوش

ي نه هئي جو تصوف جو فكر אن کان متاثر ٿئي تصوف אصل عربستان جي . ٿي، پر אها אي
ن ۽ אيرאن هك ٻئي سان لڳو لڳ آهن، مگر אنهن جو فكري ربط پاڻ ۾ نه عربستا. پئدאوאر آهي

۾ אيرאن فتح ٿيو ۽ אيرאني אسالمي تعليم کان متاثر ٿي  حضرت عمر جي ڏينهنَ . هجڻ جي برאبر هو
אهو אسالم . אهو كو به چئي نه سگهندو ته تلوאر جي زور تي אسالم אيرאن ۾ پکڑيو. مسلمان ٿيا

يرאن جي متمدن قوم مسلمان ٿي ۽ אن بعد אنهن جو ذه ربط ۽ وאسطو جو فيض ۽ فكر هو جو א
 يفت هالئڻ ۾ وڏو هٿ هو ۽ אيرאن جكنهن وقت ته אيرאن جو بغدאد جي خال. شروع ٿيو

تصوف جي شروعات ۽ אن جي خياالت ۽ علم جو بنياد . برمكي خاندאن بغدאد تي حاوي هو
،. عربستان مان پيو يحضرت جنيد بغدאدي اس جنهن کي  ،אلدين אبن عربي ، شيخ אك 

جھيو ٿو وڃي، تن جو تعلق به  ةخود حج. אتان جي سرزم سان هو وحدت אلوجود جو منبع 
گرچه هو אيرאن جو  .وאسطو عرب ملكن ۽ بغدאد سان رهيوאالسالم حضرت אمام غزא جو 

ن جو گهرو אثر אيرאن جي هن. شهر طوس ۾ ڄائو هو، پر سندس نوي فيصد تصنيفات عربيءَ ۾ آهن
ن ۽ شاعرن تي پيو، ج سنائي، عطار، جالل אلدين  אلدين عرאقي، كماللدين رومي، فخرא عا
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س مؤالناكرماني،  ي،  مود شبس سعدي ۽ ٻيا  אلدين حافظ، مصلح אلدين جامي، 
אئي شهره آفاق هتو ج صوفيانه خيالن جو אثر هندستان ۾ پ. عا ۽ شاعر پيدא ٿيا صو كي

، حضرت فريدאلدين گنج شكر،  אلدين حضرت دאتا گنج بخش، حضرت خوאجه مع چش
دد אلدين نظام خوאجه אلف ثاني، حضرت بلهي شاهه، سلطان  אوليا، אم خسرو، אمام رباني 
ن جي طفيل هندستان ۾ صاحب دل صو بزرگ ، شاهه و א ۽ ٻزكريا بهاُؤאلدينباهو، 

. گل پيدא كيا سڳنڌ۽  سهڻاسنڌ ته صوف جي سرزم هئي جنهن تصوف جا . אسالم پکڑيو
، شاهه عبدאللطيف ڀٹائي، شاهه عنايت صو ۽ سچل سرمست پارא  حضرت شاهه كر

كري توهان ڏسندא ته هر بي ريا ۽ אعلىٰ پايي صو ۽ شاعر ه پيدא ٿيا، تنهن אعلىٰ پايي جا
جن جي باط ۽ אصلي  ملسو هيلع هللا ىلصאسالم ۽ حضور پاכجي مصنف אيئن ئي لکيو آهي ته تصوف، 

 .تعليم جو ئي نچوڙ آهي

ا :aرگ @  < :a از   ê   
 .)آ وتاهك ئي قصو بس آه عظيم ئي تون پوءِ  کان כپا א(

  فلسفو۽  تصوف
אنساني زندگي ڇا آهي؟ كيئن وجود ۾ آئي؟ مقصد كهڑو אٿس؟ سندس אبتدא ڇا 

אهم آهن،  אيئن آهي، ڇا آهي؟ هيءَ سوאل جيت جو سلسلو كآهي ۽ אنتها ڇا؟ هن كائنا
هك دאناءُ چيو ته مان هر سوאل جو جوאب ڏيئي سگهان ٿو، سوאِء אن . ئي منجهائيندڙ آهن אتروא

ث هلندڙ آهي، مگر هن  ؟ هزאرن سالن کان هنن مسئلن تي  سوאل جي ته تون ك آه
هيل ڳجهارت کي سلجهائڻ ڏאڍو ڏکي  :بقول فارسي شاعر كليم. و آهيאهنجي ۽ א

م ز ٓا  aںز ؤ ا9    
9êآا ؤاؤل úدہ ا ب ا 8 ê   
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  آهيون خ بي کان پڇاڙي۽  شروعات جي ائناتك هنאسان (
 .)آهن لٹاڦ ورق ناپوي۽  ناپهري اج تابك جھوني هن هت ڇاكاڻ

کان به אڳ پئدא  سنאهي عيسوي . آهن سقرאط، אرسطو ۽ אفالطون جا ناال كنهن نه ٻڌא
دنيا جي هنن دאنائن به پنهنجي عقل ۽ دماغ ذريعي هن منجهيل مسئلي کي حل كرڻ جي . ٿيا

אن بعد אبن رشد، אبوعلي אبن سينا، گوئٹي، كانٹ ۽ هيگل جهڑא مشهور . كوشش كئي
دنيا . کياهركنهن پنهنجا رאيا ڏنا ۽ ضخيم كتاب ل. فلسفي ۽ سائنسدאن هن زماني ۾ آيا

ن سان ڀريون پيون آجون وڏيون وڏيون ال ريون فلسفي جي دف هن، پر אنهن وٽ كو אهڑو حل ئ
مشهور אنگريز  ،سر آئزכ نيوٹن. جو אنساني ذهن کي مطمئن كري سگهي كونهي

بوريאنساني  هو جنهن يسائنسدאن، رياضي دאن ۽ فلسفِ  ۽ بيوسيءَ کي ڏسندي چيو  عقل جي 
هيَء . ميڑي رهيو آهيان كوڏيونٻارن وאنگر אڃان نڈ جي كناري تي ته مان علم جي 
تائ حل كرڻ אڃان جنهن تي فلسفي جو بنياد آهي، אن کي دنيا جا فلسفي  ،عقلي جنگ جهيڑو
مشهور عا ۽ صو عارف رومي فلسف کي تنبيهه ٿو كري ته سندن . کان قاصر رهيا آهن

جڎهن ته نه ک پنهنجي خ آهي نه وري אها  علم كهڑي كم جو آهي، فخر ڇا تي אٿن،
 !آيا كٿان آهن آهن ك ۽ ڌ אٿن ته هوسُ 

    از  ؤ  ؤد     êآؤ  
د رں  êآاز     :hؤر ñ   :  6 اے  >

، ك ڻپا تون ته انهي،ك تهپر توکي אها خ  ئٿفلسفي ته (  .آه اڇآيو آه ۽  ناكٿ آه
 )پڎين كيئن ٿو؟ تي علم يڑאه پوءِ  ته ،ڻاڃسنه ٿو  ئي کي ڻپا پنهنجو تون هنڎج بيخ אي 

شاهه عبدאللطيف جي خيال ۾ فلسف جا אنساني زندگي ۽ كائنات بابت پاڻ ۾ ئي אيئن 
بابت ئي  جيكو جنهن عضوي کي هٿ الئيندو، تنهن. אختالف آهن جيئن אنڌن جا مئل هاٿيءَ تي

گاهه نه آهن مگر. بيان كندو אها حقيقت صرف אک وאرن کي معلوم آهي . אصل حقيقت کان آ
 .جيكي سڀ كجهه پنهنجي אک سان پسي رهيا آهن
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، نٿه ينڙمنا ؛نڌאن يوكאچي  مامرو، تي يءَٿها مئي  ؛پسن ك אکئ س
قيقت  ت سردאرن، سندي ؛ڻاڃس اڄس کي فيل א  .ريك بينا بص

تلف طريقي سان پيش كن ٿا هو چون . صو حضرאت كائنات جي رאزن جو حل 
دود، ظ ۽ ظاهري علم سان ۽ عقلي دليلن سان אهو بنيادي ۽ ڳوڙهو مسئلو حل ٿيڻ جو  ٿا ته 

عقل وאرא ته خود א تعالىٰ جي وجود کي كڎهن ثابت ٿا كن ته كڎهن . نه آهي
دنيوي . الىٰ جي وجود جو به مكمل ۽ مضبوط يق كونهيک ذאت باري تع. אنكاري آهن

ن کي صوف جي عقيدي كائنات جي رאز. ڻ אنڌي جي لٺ آهيعقل الِء אيئن چئجي ته ڄ
 אيئن. مطابق باط علوم، كشف، وجدאن، مشاهدي ۽ אلهام جي ذريعي پروڙي سگهجي ٿو

ھيل هرگز هنن جو منطقي علم ۽ ناقص  پرآهن،  نه آهي ته אهي صو بزرگ ظاهري علوم کان وא
هنن جو چوڻ آهي ته אنساني عقل ظاهري طور وسيع هجڻ باوجود . عقل ۾ אعتبار كونهي

ٿورن . دود آهي، تنهنكري كائنات جي رאزن کي فلسفي منكشف كري نه سگهندא
 لفظن ۾ אيئن چئجي ته فلسفو אنساني عقل جي پيدאوאر آهي ۽ تصوف روحانيت ۽ باط علم

 :א آبادي خوب چيو آهيאك. جي

  ر  ñ   ؤ ں  ê  ں@ 
ا   ں     ر ñ ؤ ث 

  ادب۽  سماج تصوف،
ند אثر پيو ،تصوف ۽ صوفيانه علم . خصوصاً شاعريءَ جو معاشري تي گهرو ۽ وڏو فائد

تصرאً هيٺ طرح چئي سگهجي ٿو  .جن الِء 

ن الِء مشهور آهي ۽ خود هندستان אندر به فارسي אيرאني شاعري خاص طرح تي قصيد
تصوف جو مقصد ئي אهو هو ته . خوאه אردو شاعريءَ ۾ قصيده خوאني عام ٿي چكي هئي

حكمرאنن جي غلط كارين، عياش ۽ ظلمن جي تائيد نه كجي، אنهن جي خوشامد نه 
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بوب ۽ مقصود א پاכ جي ذאت آهي. كجي ۽ سندس درٻاري نه ٿجي  مؤالنا. هنن جو 
 دؤرروميءَ قونيه جي شهر ۾ رهندو هو، ج سلجوق بادشاهه جي گادي هئي ۽ אن  אلدين جالل

پر عارف رومي نه بادشاهه جي، نه وزير جي ۽ نه كنهن . ۾ منگولن وڏא كوس كيا هئا
، شاهه عبدאللطيف . אم كب جي خوشامد كئي ۽ نه قصيدא لکيا אهڑي طرح شاهه كر

نيادאر ست، بلهي شاهه، سلطان باهو ۽ خوאجه غالم فريد كنهن بادشاهه ۽ دڀٹائي، سچل سرم
جهيائون ؛جي تعريف ۾ گيت كونه ڳايا . پنهنجي א کي، پنهنجي خالق کي ئي سڀ كجهه 

هنن ۾خوددאري، אنساني . אن جو אثر نه صرف אدب تي پيو، پرماڻهن جي طبيع تي به گهڻو אثر پيو
 .گ ۽ الفاني طاقت جي بقا جو אحساس پيدא ٿيوهمهطاقت جي فنا ۽ قدرت جي 

 گھٹجي ويوحيائي وאري زبان جو אستعمال گهڻو بازאري ۽ بي جي אثر هيٺ صوفيانه شاعري
مثال طور . ۽ شاعر پنهنجي شاعريءَ ۾ پياري، مهذب ۽ شرאفت وאري زبان אستعمال كرڻ لڳا

رسا جي زبان . ان ڀرپور آهيعاشقانه شاعريءَ س جيكو  کي وٺوسائ ڀٹائي جي رسا
ونو آهي، ڇو ته تصوف  ين  مٺي مگر گندگي ۽ آلودگي کان پاכ ۽ אعلىٰ ترين אدبي معيار جو به

مقصد ۽ منشا زندگي ۽ كائنات جي رאزن  صوف جو. جو مقصد אعلىٰ ۽ אرفع هوندو آهي
. هو خالف رهيا آهنאخالق ۽ بلند אنساني معيار کي بگاڙڻ جي . جي پروڙ ۽ رباني حقيقت آهي

روم هجي، عالمه אقبال يا كو ٻيو سچو صو شاعر، אنهن جو شعر غلط زبان  مؤالءِ אهڑي طرح 
 .کان سرאسر پاכ آهي

صوفيانه شاعريءَ ۾ אهڑא بيشمار لفظ آهن جن جي معنىٰ ۽ مفهوم کي بلند بڻايو ويو آهي، 
ِ مغان، ساقي، ورنه אن کان אڳ معاشري ۾ אهي كريل لفظ ليکيا ويندא هئا، م ثال طور אڳي ئي پ

א لفظ خرאب معنىٰ  ۾ ورتا ويندא هئا، ڄڻك گار  شرאب، باده، ميخانه، مينا، مطرب ۽ ٻيا كي
אهڑن . باال אخالقي ۽ روحاني مفهوم ۾ ٿيڻ لڳوو پر صوفيانه אدب ۾ אنهن جو אستعمال بلند  ؛هجن

جهڻ لڳا اِء عزت جي نگاهه سان پڑهڻ ۽  ، تنهنكري زبان کي پاكيزگي لفظن کي نفرت 
 .عطا ٿي ۽ علم אدب ۾ هك אنقالب אچي ويو
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ث حرאم آهن نام نهاد مولوين ته אسالم کي به . تصوف ۾ كٹرپڻو، نفرت، نفاق ۽ אجايو 
 ُ رقن ۾ ورهائي ڇڎيو آهي ۽ خود مولوي به هك ٻئي جي خالف كفر جون فتوאئون جاري ف

سن علماِء ُسو .اكندא رهن ٿ  ؛لماِء حق کي به نه بخشيوزرگن ۽ عُ ن، وڏن صو بته قوم جي 
אنهن کي وڏيون تكليفون ڏنائون، بلكه حكمرאنن کي گمرאهه كري بزرگن ۽ ڀالرن کي 

جهندא آهن، بلكه ب نوع אنسان کي . شهيد به كرאيائون مگر صو אنسان کي אنسان كري 
جهندא رهيا آهن، ڇو ته אنسان کڻي كهڑي به مذهب جو هجي، א  هك جسم وאنگر 

 .شيخ سعدي كيڎو نه درست چئي ويو آهي. تعالىٰ کي پيارو آهي

 ا   آدم ا 
 .)آهي אعضو اج ئيٻ كه אنسان(

بت جي نگاهه چن صوف کي ٻ الِء نفرت نه هوس ندي آهي، سڀ אنسانن کي عزت ۽ 
گناهه الِء نفرت אٿن، پر . آهيسان ڏسندא آهن، جيكا به א پاכ جي ذאت خاطر هوندي 

اِء همدردي אٿن جهندא آهن، . گنهگار الِء نفرت  پاڻ کي ٻ کان אعلىٰ ۽ باال، بزرگ ۽ برتر نه 
اڻائي هوندي آهي אنسان ذאت  .بلكه زهد، تقوىٰ، رياض ۽ كشف باوجود هنن ۾ نهٺائي۽ 

אنسان ذאت جو دوست هوندو سچو صو هميشه فرאخدل ۽ . کي آزאرڻ هنن وٽ وڏو گناهه آهي
آهي ۽ هو אنسان کي خوددאريءَ جو سبق ڏيندو آهي ته جيئن אنسان אنسان جي آڏو نه جهكي، 
. אن جي پوڄا ۽ پرستش نه كري، بلكه پنهنجي حقيقي خالق ۽ مالك جو بندو بڻجي

ن مسلم ملكن جون سرزمينون رت  جيكڎهن تصوف تي مسلمان عمل كن ها ته كي
 .فرتن سان سنگ نه هجن هاسان رنگ ۽ ن

و ۽ مصروف هوندא آهن، هنن وٽ وقت ئي نه  אكثر صو پنهنجي ذكر ۽ فكر ۾
هائ אجاين هوندو آهي جو پاڻ کي كنهن کي گهٹ وڌ ڳالهائڻ . ث مباحثن ۽ مناظرن ۾ א

شاهه صاحب . مذهب آهي ني ۽ نه كنهن جي دل آزאري كرڻ سندسندن شعار نه آه
 :فرمايو آهي
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 ؛ورאئي وאتان ،چئو مَ  تون نيوَ چَ  وه
 ؛کائي سو خطا ،ريك جو رאئيڳא  ڳא 

 .يك ك وאرو يك ويو ،پائي۾  پاند

ءَ جو رستو نياز אزي هك رند صو  .وאرو آهي ۽ نه غرور وאرو ۽ نِوڙت بقول حافظ ش

 ë  ؤر داh: زاêد را   ہ:
مêز ë  6 ِہرر از   ردارا

ءَ  ريك جي ئيאڏوزאهد (  .)رسيوبهشت  يڃو يٺو رستو جو تڙنو نياز رند ،پار نه پيو سان سالم

ِبُّ {قرآن پاכ ۾ به א تعالىٰ فرمايو آهي  ُ ۡ َوאُ  ابِِري ۽ א تعالىٰ ص كرڻ ( }نَ אلصَّ
بت فرمائيندو آهي ۡ َمَع  َوאُ {ٻي هنڌ آيل آهي.) وאرن سان  ابِِري ص ۽ א پاכ ( }نَ אلصَّ

جڎهن كائناتن جو مالك ص وאرن سان آهي ۽ אنهن سان .) كرڻ وאرن سان گڎ آهي
مدعلي جوهر كيڎو نه  مؤالنا. بت فرمائيندو آهي ته پوِء هنن کي كهڑو ڊپ ڊאءُ آهي

 :سهڻو چيو آهي

  ا یر  ڈر  8 
   aے ا ا ا:5 

ن لفظن جو خوشگوאر אضافو كيو آهيصوف אدب ۽ زب مثال طور . ان ۾ كي
صوفيانه شاعري . سالك، حال، قال جي لفظن جو عام אستعمال كڎهن به كونه هوندو هو

ي ۾ אضافو آ۽ گفتگو ۾ אهي لفظ عام مروج ٿي وي صوفيانه شاعريءَ روحاني . يوا ۽ زبان جي ذخ
افو كيو ويو جو אن کان אڳ אدب ۾ ۽ د كيفيت جو אهڑو ڀرپور، دلكش ۽ وجد آور אض

 .ناپيد هو
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  سلسال مکيه جا صوفين
جي ذאت אقدس سان ٿئي ٿي، ۽ پوِء بزرگن ۽  ملسو هيلع هللا ىلصسڀ صو سلسلن جي אبتدא ن پاכ

אن هدאيت . אوليائن جو نه ٹٹندڙ سلسلو آهي، جن جي وساطت سان אهي طريقا هلندא ٿا رهن
אن سلسلي يا طريقي جي صدאقت  جي ز جي كابه كڑي کٹل نه ٿيندي آهي ورنه

،  ۾هر سلسلي ۾ كي אهڑא بزرگ به آيا آهن، جن پنهنجي سلسلي . مشكوכ ٿي ٿئي حال
جيئن . وقت ۽ سالكن جي ضرورتن کي مدنظر رکندي، كي خاص طريقا وضع كيا

كنهن بزرگ فرمايو آهي ته حقيق جو بيان ٿي چكو آهي ۽ كا به نئ ڳالهه چوڻ الِء كانه 
جهڻ الِء وقت، حاالت  هميشہ هي، ضرورترهي آ אن ڳالهه جي رهي آهي ته אنهن حقيق کي 

پوِء بزرگن אهڑא نوאن طريقا ۽ . يون وڃنيون كنجيون وضع ك۽ سالكن جي سوچ مطابق نئ
אنهن جي نا سان אهي سلسال  ۽ ڻ الِء وضع كيونڙكنجيون אنهن אز حقيق کي پرو نئيون

 . مشهور ٿيا

  قو طري قادري
 .هو) ع1166- ع1077(حضرت سيد عبدאلقادر جيالني  جنهن جو باني

روردي   طريقو  س
 . هو) ع1234- ع1144(سهروردي  אلدين جنهن جو باني حضرت شيخ شهاب

  طريقو  شاذلي
سن شاذ  آفريقا ۾ گهڻو  هيءَ سلسلو אتر. هو) ع1258- ع1196(جنهن جو باني حضرت אبوא

 .مقبول آهي

   طريقو مولوي
 .كئي) ع1273- ع1207(رومي  אلدين جالل مؤالنان جي אبتدא حضرت جنه
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  طريقو  چشتي
. هو) ع1230- ع1141(چش  אلدين جو گڎيل هندستان ۾ رאئج ٿيو، אن جو باني حضرت مع

 .۾ سندن وڏي درگاهه آهي شريف אشهر هندستان جي 

  طريقو  نقشبندي
 .هو )ع1389-ع1318(ري جنهن جو باني حضرت بهاءאلدين אويسي نقشبند بخا

  صوفي۾  دؤر موجودھ
ن، شاعرن ۽ مصنفن جو دنيا ۾ وڏو ڌאكو هو، هينئر  دؤرאهو  جنهن ۾صو بزگن، عا

ءَ جو  مؤالناאهو אبن عربي، . ختم ٿي چكو آهي هو، جنهن کي تصوف  دؤررومي ۽ אمام غزא
ع کي روشن رکيو، אن بعد ٻيا به بزرگ پيدא ٿيا جن ه. كوٺي سگهجي ٿو دؤرجي אوج جو  ن 
سگهجي جيتوڻيك دنيا صو بزرگن ۽ صوفيانه نه ٿو الِء אهو كجهه چئي  دؤرپر موجوده 

ي طلب هوندي آهيخيالن کان خا نه آهي هن . ، پر بازאر ۾ وکر به אهو ۽ אوترو هوندو آهي جي
  .سبب آهن אنيكزوאل جا 

درسگاهه ۽ دאرאلعلوم يا ته مٹجي  ۾ אهو علمي عروج نه رهيو آهي، אيشيا جا دؤرموجوده 
جهڑي طرح אيشيا جي سياست . ويا آهن، يا جي باقي رهيل آهن ته אهي كا پوئ پيل آهن

كمزور ٿي وئي آهي، تهڑي طرح علمي אدאرא به كا زوאل پذير آهن، خاص كري دي 
طاط آهي  :بقول אقبال. دאرאلعلومن ۾ وڏو א

  ک  ہؤرñêA ا
، êë،êë ز  êë êë ، hہ  

ن پسپا  لي کي صو عا جڎهن تصوف جو عروج هو ۽ يوناني فلسف جي فكر وאري 
אمام غزא ۽ عارف . كري ڇڎيو، אن وقت دي درسگاهون ۽ خانقاهون به عروج تي هيون
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مگر אڄ . به وڏא ڄاڻو هئا ئي وقت يوناني فلسفي جاـرومي نه صرف وڏא صو بزرگ هئا، مگر ساڳ
א كيا آهنكانوَ تي هنن جي جاِء   ؛بلبل جي آشيانن تي چٻرن جو قبضو آهي ؛ن كانگ

 .جوهرين جي جاِء אچي لوهارن وאالري آهي

אك نانوَ كאتي  هئا، هنج ج  ؛ياك انگ
 ؛ويا ريك ولر ،چئي “وليدאد” ويچارא
 .۾ אوطاقن אنهن ،پيا אل אچي

نن ۽ مشائخن جي جاِء هاڻي نام نهاد صحيح صو بزرگ  אچي صوف ۽ پيشه ور پ
دאري ۽ نه وري  وאالري آهي جن وٽ نه אخالقي پابندي آهي، نه אسالمي אحكام جي فرمان

א ! كيڎאنهن ويا אهي ذكر، فكر، عبادتون ۽ رياضتون! كردאر جي بلندي كي
صطالح אستعمال كري، صاحبان ته ڍونگ ۽ فريب جي ذريعي كوڙא نعرא هڻي، رٹيل א

تنهنكري عام ماڻهو، جن ۾ . كوڙيون ۽ غليظ دعوאئون كري ماڻهن کي گمرאهه كن ٿا
אخالق ۽ . دل ٿي چكا آهن تصوف جو رجحان هو ۽ صوف الِء بيحد عزت هئي، هاڻي بد

گيڑو كپڑن . روحانيت جيكي تصوف جو بنياد هئا، هنن نام نهاد صوف ۾ بنهه كو نه آهن
 .يسگه ٿي نه ٿوصو  كوكوڙאئڻ سان  پائڻ ۽ مٿي

 ëêêC aa8اaر  داردی 
 !)سگھي جيڻب وٿ نه قلندر وك אئيڙوك وٿم(

، مال ۽ ملكيت ته אوالد کي . אولياءَ א جي جاِء تي سندن אوالد گدي نش ٿئي ٿي زم
 و אهو آهي جونتيج. ملندא، مگر معرفت ۽ واليت ته كو ورثو نه آهي جو אنهن کي ملي سگهي

 .بزرگن جون خانقاهون خا آهن ۽ سندن وٿاڻ مرثيه خوאن آهن

و ،وينجهار سي ويا  ؛جي ينڌون لعل ه
 ؛سار نه لهن سيهي پوئيان، سندא تن

 . ڻيڀ אنهيءَ يڻها ،لهار كٹ كٹ
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א چڱا كم به ٿيا  سائنس، فلسفي، علم و . ماده پرست مغرب ۾ دنيادאري جا كي
وري אنهن جي هٿن ۾ אدب ۽ دنيو ان سان ڳالهيون كرڻ لڳا، سياسي طاقت  ي تعليم ۾ هو آ

كئي، تاهم  پوئوאري مشرق وאرن به אنهن جي. مفقود ٿي وئيאچي وئي، پر אتي روحانيت 
. آهي אها حقيقت مسلمانن سان خاص طور وڌيك الڳو. سائنس ۽ ٻ علمن ۾ بي بهر ئي رهيا

، ملكي به ائخאسان وٽ به نام نهاد پ ۽ مش جي  ماده پرس جو شكار بڻجي عيش پرست
אنهن کي  אسيمبل ۽ وزאرت جي چشكن .، ۽ دنيوي آرאم ۾ مصروف ۽ مست ٿي وياحصول

אهي صو . ۾ گرفتار كري ڇڎيواِء دنيوي رאح ۽ جاه پرس  جي אالهي ذكر ۽ فكر
א ،جيكي بادشاهن جي پري کان به سالمي نه ڀريندא هئا ،بزرگ وقت جي  تن جا پونئ

אهي درويش خدא مست . جهكي جهكي نوڙي نوڙي سالم كرڻ لڳا حاكمن جو
تي ٻاڏאئيندא ۽ روئيندא هئا، אنهن  جيكي ساري رאت سبحان کي ياد كندא هئا ۽ אن جي در

ءَ ۾ غرق  ‘وאرث’جا  رאت جون رאتيون شرאب و كباب جي نشي ۾ بدمست ٿي عيش پرس
“ .سائيندو آهينو پاڻي به ته باهه وِ كِ ! سائ” ،ليفا ۽ گلم جا توبچي چون ٿا تهאنهن جا خ. ٿي ويا

ٻ لفظن ۾ אيئن چئجي ته آب حيات جي جاِء گندي ۽ غليظ پاڻي ورتي آهي، جنهن جي پيئڻ سان 
اني آزאدي ۽ دنيوي ظاهري مچك دمك، אنس مغرب. ۽ ذلت الزمي آهي אنسان جي تباهي
روم۽ אطمينان د سكون  ترقيءَ باوجود ، عياشي ۽ אسان و .يآه کان  ٽ نه رڳو ماده پرس

. جرאئم به אوج تي آهن אخالقي ، كوڙ، منافقي ۽يبفر وگڎگڎ شمار بدعنوאنيون آهن، پربي
تصوف אسان جي معاشري ۾ אصالح آڻي سگهي ٿو، مگر אهي سچا صو كٿان אچن؟ 

 !سا ٻ کي رאهه كٿان ُسجھائيندي אكثريت ته هن گمرאهيءَ جي موذيءَ مرض ۾ مبتال آهي

نا ماتر  وڃي روحانيت رڳو .شكار آهي אڄ مشرق مغرب کان به وڌيك خرאب جو
ن جون خانقاهون אندروني طرح אجڑي چكيون . رهي آهي אنهن صو بزرگن ۽ روحاني ره

 :אنسانن جي شديد ضرورت آهي، جن الِء شاعر تڑپندي چيو هو אهڑنאسان کي אڄ . آهن
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úh ز :a د : ِن   e   
   ِ a ا ؤ ِ   آرزؤ د ر

 ).آهي ناجي  نڑ۽ رستم جه خدא شکي  مون آهي، بيزאر دل منهنجي کان همرאهن هيڻنهنن (

אڄ جي دؤر ۾ جي سچا ره نه ٿا لڀن ته אن جو אصل ۽  پر אهڑא אنسان كٿان אيندא؟
۾  شاهه صاحب جو چوڻ آهي ته توهان .ند آهيبنيادي سبب سچن طال ۽ سالكن جي אڻهو

پنهنجي كوشش كيو، باقي رب تي  توهان. ؤال پاڻ مالئيندوسچي طلب آهي ته ره به م
 .ڇڎيو

 ؛ريڳڀא جٿ ڻپ تون ،هوت אيندِء هئيڻپا
 .يوٿ كمان  يءَڻميكته  بلوچ، ئِيچوَ  متان
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†6  
  انسان ۽ عشق

 :ن ريت بيان فرمائي ٿوحق تعالىٰ אنسانن کي پيدאكرڻ جو مقصد ه

نَّ َوאۡالِنَس { ِ
ۡ  }ِאالَّ لِيَۡعبُُدونِ َوَما َخلَقُۡت א

 )51:56قرآن . آهي خلقيو الءِ  عبادت صرف کي אنسانن۽  جننאسان (

عبادت كرڻ الِء ته א تعالىٰ جا مالئك به موجود آهن، پر حقيقت אها آهي ته אن אنسان 
لوق جي عبادت گذאريءَ کان نرאلو ۽ مٿڀرو جي عبادت گذאريءَ جو אندאزو، مفهوم  ۽ مطلب ٻئي 

ک قرآن پاכ جي تفس جو علم عطا  هتدعا كئي  ملسو هيلع هللا ىلص، جن الِء پاڻحضرت אبن عباسؓ .آهي
جھاڻي آهي ته ه  اظ کان . “ليعرفون”جي معنىٰ آهي “ ليعبدون”كيو وڃي، تن جي  آيت אن 

جڎهن  هاڻي “.عرفان الِء خلقيو آهي) א جي(אسان جنن ۽ אنسان کي صرف ”: ٿيندي معنىٰ جي 
، جنهن ۾ چيل آهي ته א پاכ هي ندאسقدسي سان مالئي پڑههن آيت کي אن حديث 

جي אنسان کي پنهن تعالىٰ ته א  وאضح ٿي پوندوكائنات پنهنجي سڃاڻپ الِء خلقي آهي، ته پوِء 
لوق كري پيدא ذאت پاכ אنسانن کي پنه .ڻ الِء خلقيو آهيعرفان حاصل كر ين  نجي به

كيو آهي، مالئكن کان به مٿي، אلبته אها ڳالهه پنهنجي جڳهه تي آهي ته هو زندگيءَ جي سفر 
 :אن حقيقت جو אظهار هيٺ لفظن ۾ كيو ويو آهي. ٿو سگھيكري به ۾ صفا هيٺ 

} ِ ۡ  َسنِ حۡ اَ ِ  نَسانَ لَقَۡد َخلَقَۡنا אۡال ٍ تَق َ  َرَدۡدنَاهُ  ثُمَّ       ِو ۡ    }َאۡسفََل َساِفِل
   .وري سڀ هيٺاه کان هيٺ موٹايوسونس ،سونيوك پيدא وني سهڻي ام کي אنسان بيشك(

 )95:4,5قرآن 
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 :بندگيءَ جي مقصد جي عارف رومي وضاحت كندي فرمائي ٿو

  ؤ ز  ا  : @
œ 6ز  د 

6 B، 6 B، 6  
  6a8ز

 .بندگي رك بندگي رك بندگي و،ٿ چاه زندگي۽  خوشي تون هنكڎجي(
 .)آهي شرمندگي زندگي کانسوאءِ  بندگي آهي، بندگي ئي مقصد جو زندگي

لوق هجڻ سبب א پاכ אنسان کي زم تي پنهنجو نائب مقرر كيو  . به 

َ  ِ  َجاِعلٌ  نِّياِ { ً  ِض رۡ אۡال   }َخِليفَة
 )2:30قرآن . سون ندאك مقرر نائب پنهنجو تي زمאسان (

يا א אهو אنسان زم تي ”فرش عرض كيو ته، . فرش کان אنسان جو درجو بلند آهي
توهان کان ”א فرمايو ته، “ !وڃي فتنو فساد ڦهالئيندو، אسان ئي تنهنجي عبادت الِء كا آهيون

 :حا چوي ٿو مؤالنا“ .ون کي ڄاڻ آهيوڌيك م

ں ÿ h ن  a  ا
 دہ   ز ñ اس 

از جو نالو نه آهي بلكه א تعالىٰ جا عاشق پنهنجي هر گھڑي  ،عبادت رڳو پنج وقت 
اכ عبادت آهي א پ. ته אنسان ڄائو ئي عبادت كرڻ الِء آهي عبادت ۾ گذאريندא آهن، ڇو

 :شاهه فرمائي ٿو. جي ذאت ۾ مستغرق ٿيڻ

 ؛۾ ڳאلف جنهن جي א سارين، نه ٹس سا
 .لئي پرينءَ ياٻ پنا نهارين، ناحق

אالهي منشا مطابق  אها ن هوت אنسان جي ساري زندگي عبادت آهي جيكڎهدرحقيق
 .بسر كري
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  تصور جو عبادت
از ۾ سجن  ملسو هيلع هللا ىلصهك دفعي حضرت אبوهريره کي رسول پاכ  جدא אيئن نه ڏيوفرمايو، 

از معرאج آهي درحقيقت .جيئن ككڑ ٺونگا هڻندא آهن ومن. (مومنن الِء  . אلصلوאة معرאج א
از) حديث نبوي از  جنهن !سگهي نه ٿيمومن الِء معرאج ٿي  ته ككڑن جي ٺونگن وאري 

، يا אهڑي א جو نالو پر دل ۽ دماغ ۾ زماني جا سڀ وهم ۽ وسوسا אچي گڎ  ته زبان تي منجھ ٿ
ىٰ دل جو א تعال! كهڑي كم جي سا ،از جا رڳو ماڻهن کي ڏيکارڻ الِء پڑهي وڃي

 :حضرت سعدي فرمايو آهي. كار جي אدאئن کي چڱيءَ طرح پرکي ٿوامالك آهي، منافق ۽ ري

 زںِ دؤزخ ا آ 5 
hدم : êC در   aزیار 

 .)يڃو هيڑپ الءِ  ڻيکارڏ کي هنڻما اكجي آهي، نجيكاز دوزخ جي  يڑאه(

ن کان از ۽ وאعظ وאرن مولوين ۽ عا אزي ته אهڑي   .بيزאر آهي مورڳو حافظ ش

hاب ؤدہú 5ںؤا    a  ر 
ث   êë ؤ  ںa  د5رِ ں ٓا     

 .)نٿא ياٻ ئي مك ته هنآ۾  يالئيكא يا خلوت هنڎج پر ،نك اٿ الهيونڳ يونكڑه تي من۽  رאب(

ازي هو،  از א تعالىٰ وٽ كيئن قبول پئجي سگهي ٿي؟ شاهه صاحب  ڀال אهڑي 
 :رياض ۾ سندس زندگي گذري، مگر سندس چوڻ آهي

 ؛مك وڱچ ڻپ אيءُ  ،از ۽ روزא
 .جنهن سان پسجي پرينءَ کي فهم، يوٻ وك אو

از مومن الِء معرאج از אها هوندي جنهن  جڎهنپرينءَ کي تڎه پسبو  الِء فرمايل آهي ته 
از كهڑي آهي، אن الِء شاهه صاحب فرمايو آهي. آهي  :אها معرאج وאري 
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 ؛تان تان ناهه سجود کي، ڻپا پس جان جان
 .چئو بكت پوءِ  تهان ،وجود ائيڃو

از ٿيندي אن جو  ويت سان  وجود وڃائڻ بعد، پاڻ کي مٹائڻ بعد، جيكا مكمل 
ازکي . درجو ئي ٻيو آهي شان ۽ ويت وאري  هي אهو درجو . سڎي ٿو“ درد جگر”אقبال אهڑي 

 .א پاכ جي وحدאنيت جي چسكي چکي ٿو ،آهي ج אنسان پنهنجو پاڻ وڃائي

h 6  ؤ     هللا
 ëêa8 درِد ñ ِدرد  

از אدא كئي ٿي وڃي אن الِء אقبال جو چوڻ آهي  :عام طرح جيكا 

  aا  رزیaم  را
ر ا ا ر ز   م    ا

 عالمه صاحب جو چوڻ آهي ته مسلمان مسجدون ته گهڻيون ٺهرאئ ٿا، אنهن کي سينگارين
אسان جا אعمال . آهي كو ڏאنهن ڌيان مڑيوئيٿا كن، مگر دل جي صفائي  به ٿا، وڏو אهتمام به

אهو دאنا بينا سڀ كجهه ڏسي ٿو، אسان جون سيه كاريون אن کان . نאهي ئي گندא ۽ غليظ آه
 !هن سان ڀال كهڑي ٺڳي كري سگهجي ٿي. لكي نه ٿيون سگهن

h  ید  @ 6   ñ ں   ن ا   ارث ؤا
ا   <وں  ا6 : :  ñیز êë ú  

از عارف رومي وٽ عبادت جو جيكو تصور آهي، אهو پڑه ي چئي سگهجي ٿو ته 
بت ۽ سوز ۾ . אنهي کي ئي چئبو آهي از ۾ هو پاڻ کي ۽ دنيا کي سرאسر وساري، אالهي 

از. مستغرق ٿئي ٿو هي منزل فنا . ن آهنאهي منزلون ته عشق وאرن جو. ٿئي نصيب شال אهڑي 
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 تعالىٰ جي א وאري آهي، جنهن ۾ عاشق پاڻ کي ۽ ساري كائنات کي وساري، سرאسر א 
 .ذאت ۾ مستغرق آهي

زِ  ا  اغ ؤ    a ê ؤ  رے  ل  ؤ    م     ؤ @
ِ د ٓا زم @ وزدرِ   زم ؤ@ ز ا    اذ در ر ا دم 

ں @ زِ ً‘     اؤ êë êC دا اؤ ز êë     ٓاں در  †
ا ً‘   اúرم ا ً‘ ú دؤ ر ا اً‘    ا ز م ê <ورہ 
د  دلêë êC @ êë د درِ  ں @ : ا ا یدل ؤ د    ہ اے 

ا   ز  9 ارم    aم  ر@  ارم  êC  êCم      ا
از کان پوءِ  سنجھي( خوאني ارٻ عون هر كو هنجڎ جي   يار پنهنجي مان تڎهن ،ٿو سجائي دس

از ريكسان وضو  هنڙوڳ .يانٿ وٿزאري ۾ مصروف  و ۾ غم يادجي  אها آتش ته الِء ٿو بيهان  جڎهن 
  .ٿي وكوڙي وڃي باهه کي در جي مسجد منهنجي ته אچي يٿ ٻانگ جڎهن .وڃي بڻيو
  !نٿ۽ نه جاِء جو پتو א آوقت جي خ  ک نه ؟رست به آهيته אها د אءِ ٻڌ الڀ! از جي مس آ عجب

 مٿته پوِء تعجب א انه،كئي  مٿته א زبان .عجيب كيڌو بهאڃان  چار پر آهن عجيب ته عتونكر هٻ
 אي !دل نه مٿא ٿه نه ته جڎهن ايانڑكک يئنك دروאزو جو دل هان؟ڑپ وٿ يئنك تونسور هيته 

  .کي مون ئي تون به هاڻي سنڀال پوءِ ته  ئيٿא ياكوس  پنهنجي ٿه۽  دل هنڎدوست ج
 !)كئي אمامت كنهن يا يوٿ پورو وعكر هنكڎ ،پڑهيماز  يئنكته  مٿنه א كا سڌ خدאب

از آهي،  جيكي عشق جي درجي وאرא مٿاهان صو אولياء א آهن، אنهن جي אها ئي 
از نه باقي جيكي א پاכ سان به پورא ٿيڻ چاه ٿا ۽ شيطان سان به پورא از  ، تن جي 

 :بقول אقبال. آهي

 ña8êë ا ہ    ا  آñ @ ز7
a 8 9ا   ز  دل @   ٓا   5 ñ  
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سندس ”، ورאڻيائون“ تو خدא تعالىٰ کي ڏٺو آ؟ڇا ”کان پڇيائون،  حضرت عليؓ جڎهن 
درحقيقت אها آهي אلهامي يا “ ها؟ ، جيكڎهن ڏسي نه سگهانها عبادت كيئن كريان

אها אن . باط روش جنهن کي حق אليق كوٺجي ٿو، جنهن سان دل א پاכ کي ڏسي ٿي
كن نه  ذאت پاכ جي روش آهي جنهن جي وسيلي کيس ڏسي سگهجي ٿو، ورنه ڏسڻ 

 “.سج کي سج جي روش سان ئي ڏسي سگهجي ٿو”. آهي

نه سوאِء كو تقدس ٿي آهي، نه ته مسجدن جو אن کانسان  عبادت جو وאسطو دل يا قلب
جون ٺهيل آهن، אنهن جي تقدس جي حفاظت صرف  ۽ گاري مسجدون سرن ۽ پٿرن. سگهيٿو 

هك طرف مسجدون ٺهرאئڻ ٻئي طرف אنسانن جي دل کي . پاכ دليون كري سگهن ٿيون
و אلٹو عذאب ملي بلكه אهنه ٿو عمل آهي جنهن مان نه صرف كو ثوאب  آزאرڻ، هك אهڑو

 :فرمائي ٿو مؤالنا. אالهي جو سبب بڻجيو وڃي

    دل   ادر     ِ <ںا
ز ا اآ اںا   ú ں  a درؤِن a8ؤراں     ے     

ا ر<وا     êë درد د   دِل ا   د را 
  .ائٹگه اٿ ونهك۾  ڻركظلم  انٿאهِل دل م پر ا،ٿ نك ته نادאن אنسان مسجد جي تعظيم(
 .آهي ۾ دل د ته سندنمسج אصل ۽ نحقيقي روح آه אهل دلهري روپ آهي ۽ ظا مسجد هو،ڎگ אي

ايو کي دل جي خدא مرد جيستائ  .)آهي يوك نه خوאر کي قوم به نهنك خدא تيستائ آهي، ويو نه ر

قدرت . جا وڏא אهم ۽ بنيادي نكتا بيان كيا آهن ۽ تصوف مٿ شعرن ۾ دين مؤالنا
. طرفان قوم تي قهر تڎهن نازل ٿيندو آهي جڎهن א جي نيك بندن تي ظلم كيو ويندو آهن

بت جي ضرورت آهي، عبادت چند مسجدن ٺاهڻ ۽ بک كاٹڻ  عبادت ۾ سچي عبديت ۽ 
 .جو نالو نه آهي
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ِ آدل    êC ا ؤر a  ا
ِہ    ê ِٓاذر

 ê hاراں   a ا دل  از 
ر a ِ  5ِہ  دل   ا

 .آهي به دل كه کان عك هزאر آهي، كא حج ئي אهو جو ريوك فتح کيدل (
 .)آهي رهگذر جو تعالىٰ  א دل پر آهي، گهر جو א خليل حضرت بيشك عبوك

بت سان كري ٿو، هك אڻ پڑهيل אنسان جي عبادت، جيكا هو دل جي گهرאين  ۽ 
وسا عا جي אنهي عبادت کان گهڻو بلند آهي جنهن ۾ אهو سوز ۽ א بت كانهيها  . يت ۽ 

عارف رومي هك ٻكرאر جو مثال ڏيندي مثنويءَ ۾ بيان ٿو كري ته كيئن هك 
بت جو אظهار كري ٿو، جنهن تي حضرت موسىٰ  ٻكرאر جهنگ ۾ א پاכ سان پنهنجي 

مگر א تعالىٰ کي אن ٻكرאر جي אدא אيڎي پسند آئي جو مورڳو . ٿو سجيعليه אلسالم كاوڙ
 .حضرت موسىٰ كليم א کي تنبيهه كئي ٿي وڃي

ث@   : a8 êëث ر  <وم     دؤزم  
  @Cê  êرا دؤزم ؤ 9  اث ê  

اےا h ِن 6 ا : @   ê ِن ن ؤ  اں ؤ   ز
ا    : ëê ام مرؤa ؤ   @   a  ؤ   ü ٓا ر 

ا       ؤ    دث 6 یؤ   a: ê @اے 
 .يانءڏ يڦڻسبان ۽ وאرن کي  אڑپك جاتنهن يان،ك ريكچا تنهنجي אچيآه ته مان  يكٿتون (

  .يانڏ بخيو۽  سبان אڑپك تنهنجا ريان،ك آه ته مان تنهنجي خدمت يكٿتون 
  .به قربان آهن ارٻ۽ گهر  چاٻ ڀس منهنجا پر ،قربان آ ته منهنجي جان انمٿ تو خدא אي

  .پهچايان ڻمک ک شام صبوح توکي ته هجي، خ جي گهر تنهنجي کي مون جيكڎهن
 .)ريانك ما۽  אنڙر رئان۾  ياد تنهنجي رڍون قربان كيان، مٿان سڀ تو
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۽ چيائينس،  ڏمريون ڳالهيون ٻڌيون ته مٿس حضرت موسىٰ عليه אلسالم ٻكرאر جوهن جڎ
تنهنجو دماغ خرאب ٿيو آهي يا كافر آه جو א پاכ جي شان ۾ אهڑي بكوאس كري ”

تاج ناهي !رهيو آه  “.حق تعالىٰ ته بي نياز آهي ۽ كنهن جي خدمت جو 

h  یںد  یa a8ہ    ٰ   ی5
رê ú ژاژ ا ú ا h ا ؤ   ê ر د  ِن  ر د  ê را ا

، يٿ لڳپا تون جو אفسوس ته چيو ىٰ موس(  .وئ يٿ افرك هكبل ئٿ نه مسلمان تون وئ
 .)رك بند يئيڏ نجوٻ کي وאت پنهنجي !۽ بيهودگي آ فرك ڇا آ، وאسكب اڇ هيءَ 

ته ٻكرאر پريشان ٿي ويو ته مون  ،אهو ٻڌאئ جڎهنא کان  א تعالىٰ جي ن كليم
پوِء ته پنهنجا . אهڑي ته خطا كئي آهي جو خدא پاכ جو پيغم به مون تي نارאض ٿيو آهي

א تعالىٰ حضرت موسىٰ کي تنبيهه كئي . منهن كيائ برپٹكپڑא ڦاڙيندو، دאنهون كندو 
دين ۽  مؤالناشعار مثنويءَ مان پيش كندس جن ۾ ته تو هيءُ ڇا كيو؟ אن تنبيهه جا چند א

لفظ دل سان هنڈאئڻ وٹان  ورنا אهي سون. אصول بيان فرمايا آهنعبادت جو روح، حقيقت ۽ 
 .آهن، تنگ نظري ۽ تعصب ٹوڙڻ الِء حكمت ۽ دאنش جا ماڻك موتي آهن

آٰا <و ؤ د زراة6  از    ا ی:
ا ؤ : دن ٓا  یدن ٓا@ : ا  :   ی:

 a را  aامدہ   a دادہ ام را ا  
ح ِحرا ا ؤاں  ح ِح را ا ں        

ک از  دم    ن در  ؤ <وں  ا ک  ن  
ٰا   ن اں را ز ٓاب اؤ اازú ا  : ا ٰ اؤب@ :  
ا  دê ق ازِ   ا ؤ راں   

  .يوڇڎ ريك جدא کان אسان کي بندي جي אسانته  تو آئي، وحي يڏ موسىٰ  طرفان تعالىٰ א (
، آيو الءِ  ڻمالئ سانمنهنجي بندن کي مون  تون   !الِء آيو آه ڻتون جدאئي وجه يا آه
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  .ويو آهي نوڏ) طريقو( אصطالح پنهنجو کي نهنكهر آهي، اهيٺ فطرت نجيپنه جي نهنكهر אسان
  .آهي درست אصطالح جو ڌسن الءِ  ينڌسن آهي، درست אصطالح جو هند الءِ  هندين
  .اٿ ٿ كمال جا موت۽  כپا אهيئي يان،ٿنه ٿو  כپا سان تسبيح جي אنهن مان
 .آهي אفضل كيڌو کان ثوאبن ؤمعصوم خطا س هيءَ  آهي، אفضل کان يءَ ڻرت پا جي شهيدن

 .)آهي خدא ملت۽  مذهب جو عاشق آهي، ڳאل کان مذه ڀس مذهب جو عشق

א ٿيون ته אهروم ج مؤالءِ אسان  جيكڎهنكاش  اج ۽ قوم الِء  يي هدאي تي عمل پ
بت ڀريل عبادت هئي، . نآب حيات آه جيكي هن ٻكرאر א سائ الِء پئي چيو سا هك 

ي  پنهنجي شاعري الِء كيڎو نه صحيح چئي ويو  مؤالنا. سجدن کان گهڻو به آهيجيكا ر
 :آهي

êë  ú   ث دا 
 h <  ëêث  از آِب 

 .)آهي به کان حيات آب شعر منهنجو پر ان،ڻاڄ نه به جههك مان فاعالت فاعالتنمان (

وض، قافيه، رديف بابت ڄاڻ عارف روميءَ جو چوڻ آهي ته مان شعر جي فن، علم عر
رکان، جيكي عام شاعر אبتدא ۾ ئي سکندא آهن، پر منهنجو شعر אن ف شعر کان مٿاه نه ٿو 

شاعري كئي ئي كانه هئي، پر پوِء حضرت  سالن جي عمر تائ ته 37 مؤالنا. حيثيت رکي ٿو
يز جي عشق אچي شاعري سيکاريس صاحب  هيءَ خدאدאد ڏאت هئي، جيئن شاهه. س ت

 .سندن אستاد كونه هو کي عطا ٿي، אن ۾ كو

  جو انعام  عبادت
عبادت جو مقصد بهشت حاصل كرڻ ۽ دوزخ کان بچڻ نه آهي، پر א تعالىٰ جي 

شاهه صاحب هن حقيقت جو אظهار هيٺ لفظن . حاصل كرڻ آهي ۽ سندس قُرب خوشنودي
 :۾ كيو آهي
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 رون؛ روش يڑאه اٿ ي،ڑاپك امك يهيك
 گهرن؛ بهشت يكن ي،ڏ زخدو دل اكن
، فرك مك وكن  ؛مسلماني من يكن س
 .پانهنجو جوك پرين ته ،چون אيئن اڀאُ 

جهائڻ جو هك  جو بيان א پاכ جي ول جو چوڻ آهي ته بهشت ۽ دوزخ ماڻهن کي 
  1.ازي طريقو آهي، نه ته א پاכ جي خوشنودي ئي بهشت آهي ۽ نارאضپو دوزخ

از جو قائ ، ورنه אنهن ب ۾ نه فائدي אنسان  ل پئي رهيو آهي، تنهنكري بت پئي گهڑيا אٿئ
א تعالىٰ جي ذאت پاכ ته وهم، . نقصان رسائي سگهن ٿا אهي ڏيڻ جي طاقت آهي ۽ نه وري

                                                 
ت   1 جي ڳالهه אڃان به پڌري كجي ته هينئن به چئي سگھجي ٿو ته سندس پيار ۽ ر

ض אنسان جو وهم א پاכ فرمايو آهي ته منهنجي پيار . حقيقت آهن ۽ نارאضپو ۽ ڏمر 
سوאل آهي ته كڎهن ۽ كهڑين حال ۾؟ . ت حاصل آهيکي منهنجي ڏمر مٿان سبق

كن آهي ته هر ويل، هر گھڑي ۽ بهرصورت؛ ڇاكاڻ ته א پاכ  جوאب אهو ئي 
يط آ ت هر شئي تي  אنسان ڏمر هيٺ تڎهن ٿو אچي جڎهن . هيفرمائي ٿو ته منهنجي ر

ت کي قبولڻ کان אنكار ٿو وאري ۽ پنهن جو پاڻ تي هو كفر كندي א جي پيار ۽ ر
َ {. ظلم ٿو كري ـــِٰلِم ّـي ُكنُت ِمَن אلظَّ ِ َ ِאالَّ َאنَت ُسۡبَحانََك ِאن جو فرمان א  }َال ِאلٰہ

پاכ کي אنسان تي ظلم يا ڏمر وאري אلزאم کان آجو كندي، אنسان کي پاڻ سان ٿيندڙ 
ت ۽ پيا. ظلم جو ذميوאر پاڻ کي ٿو قرאر ڏئيس ر کي אنسان پاڻ ئي خالق جي آڇيل ر

אهو دوزخ אنسان جو . قبولڻ کان אنكاري ٿي ۽ ٺكرאئي پنهنجي الِء پاڻ جهنم جوڙي ٿو
ليق كانه آهي ٰن ۽ رحيم آهي تنهنجي  جڎهن . پنهنجو ٺاهيل آهي، א جيكو ر
אمان، אتي ”وتائي فق کي ماڻس دوزخ مان باهه آڻڻ الِء چيو ته سندس معنىٰ خيز جوאب ته، 

אنهي رمز “ .نه، אتي هر كو پنهنجي باهه پاڻ سان گڎ کنيون ٿو אچيته باهه آهي ئي كا
جھي .ڏאنهن لطيف אشارو آهي جھي سو   !جيكو 
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ال  ازي صورت ۾ ڏسڻ ئي  א آهي، تنهن کي  گمان ۽ قياس کان برتر ۽ باال آهي، جسم کان م
دود قو. آهي جهه کي ڏسندي אقبال چوي ٿوאنسان جي   :ت، صفت ۽ 

ِسِ اے   h ٓا   h  ز ñ  
êC 7 ارؤںaپ ر ےa:  ñ aی  ñ ِ  6 ز  ñ  

عالمه אقبال جي چوڻ مطابق א پاכ جي عبادت كا سودאگري كانهي تنهنكري 
نا به ترכ كري ڇڎيو  : جزא ۽ عيوض جي 

  ادثñ ëêe ی<ودا:
  دےوڑaاaاے

 :عالمه אقبال جو خيال آهي ته زאهد عبادت ئي بهشت جي خاطر كري ٿو

 ëêرک ر زا   ؤں @  
 êC ñں   ٓاپ 5   

 :هك شاعر ته شوخيءَ سان زאهدن کي مالمت جو نشانو بڻائي ٿو

   8  :    : زا
h ر   ث : ëê رؤں : 

. ظاهر آهي ته ساري عبادت رب کي رאضي كرڻ الِء آهي۽ نه كنهن معاوضي خاطر
هك دفعي بي رאبعه بصري رس سان وڃي رهي هئي ته هكڑي هٿ ۾ پاڻيءَ جو لوٹو 

اڻهن پڇيو ته بي م. بي صاحبه א تعالىٰ جي وليه هئي. هيس ۽ ٻئي هٿ ۾ ٹانڈن سان ڀريل ٿانءُ 
ٹانڈא وڃي ٿي وجهان ”صاحبه אهو پاڻي ۽ ٹانڈא كيڎאنهن کڻي ٿا وڃو؟ پاڻ جوאب ۾ فرمايائ ته، 

سڑي رک ٿي وڃي ۽ پاڻي وجهنديس دوزخ تي ته אهو به ٺري ختم ٿي وڃي،  אهو ته بهشت تي
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ض א جي رאضپي خا אها ! طرپوِء ماڻهو خدא جي عبادت بهشت ۽ دوزخ خاطر نه كندא پر 
 “.عبادت ئي كهڑي جا بهشت جي حصول ۽ دوزخ جي ڊپ کان كئي وڃي

دثں@  e @ زا  ñدث ehے 
كن آهي از. پر هن قسم جي عبادت تزكيئه نفس کانسوאِء نا א  א بهروز ۽ بهرحال 

 .پاכ طرفان فرض آهن ۽ אهي א تعالىٰ ئي قبوليندو، אنسان پنهنجي كوشش كري

  نفس يئهتز
 : صوف مطابق نفس جا ٹي قسم آهن. نفس جي صفائي آهي معنىٰ  جي تزكيئه نفس

 نفس אماره. 1

 .نفساني خوאهشن ۽ دنيا جي لذتن ڏאنهن ترغيب ڏيڻ وאرو نفس

 نفس لوאمه. 2

. پاڻ کان نفرت كرڻ وאرو، دل جي نور سان گناهن کي ظاهر كري ڏيکارڻ وאرو نفس
ن ۽ אوليائن   .جو آهيאهو نفس صا

 نفس مطمئنه . 3

رهي ۽ صاف جيكو برאين کان هميشه پاכ نفس א تعالىٰ جي حكم تي هلڻ وאرو 
 . رب پاכ ڏאنهن אطمينان سان وڃي

ازون، حج  ،جيستائ אنسان تي نفس אماره جي حكومت آهي تيستائ سندس روزא، 
دنيا ۾ ئي کيس پل صرאط هن . ويچارو אنسان به ڏאڍو الچار آهي. ۽ سڀ عبادتون بيكار آهن

شاهه صاحب كيڎو نه دوست فرمايو . پار كرڻي ٿي پوي، وڏي אمتحان ۽ آزمائش ۾ آهي
 :آهي
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 ؛تار ۾ وڌو يٻڌ پرين، مون کي مون
 .پاند پسائي ڇڻم چون،אيئن  اڀאُ 

 :ويو آهي ئي خيال فارسيءَ ۾ هيٺ طرح אدא كيو אهو بالكل

ِ  ِن  در  h 9   درê م د6   ۃ:
  شر † :داêC ز

دאر، متان دאمن پسايو א ته چئو اٿ پوءِ  و،ٿא اليوڇא يٻڌ کي مون۾  س وچ جيدرياه (  .)يئيٿخ

ناال ٻه אٿس پر معنىٰ . عارف رومي جي چوڻ موجب نفس אماره אنسان الِء شيطان آهي
ن آهي جيك. هك ئي آهي و אنسان کي سندس فطري نفس אماره אنسان جو سڀ کان وڏو د

ءَ جي אوڙאهه ۾ ٿو אڇالئيس אئي پس ذتن ۽ حرص אنسان ناپائدאر ۽ ناجائز ل. بلنديءَ تان ك
خدא جو خوف سندس دل مان نكري . پنهنجو אصل مقصد وساري ويهي ٿو هوس پويان ڊوڙندي

 .ٿو وڃي ۽ نه אن ذאت ۾ كو پكو پختو يق ئي کيس رهي ٿو

دہ اú دؤaں  ؤ   رثدر دؤ  @   ا ہد را   @
 .)آهن אرياڌ هٻ אنهن روپ بظاهر وڳر ،آهي يڳسا حقيقت جي نهيٻنفس ۽ شيطان (

نفس אماره کي אسان پنهنجي אندر ۾ پا رهيا آهيون ۽ אهو نفس جيكو אسان کان سڀ 
جهون و אسان کي ه. غلط كاريون ۽ گناهه كرאئي رهيو آهي تنهن کي אسان دوست ٿا 

אن جي ناجائز طريقن سان گناهن، אقتدאر ۽ دنيا دولت جي ترغيب ڏيئي رهيو آهي، پر אسان 
اِء پنهنجو خ جهونمذمت كرڻ   .خوאه ۽ ترقيءَ جي ڏאكڻ ٿا 

  ںا  د ی ںaؤ  از   @
رؤ ا ش ںؤ ا   ں   :

  @h   دل ر@ؤ  ر@ @  
  ل ار ں  6  ش ؤ 
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  !وٿ رينٺ سان تنهن ئيٿא وٺوي پليت نفس وكאندرجي پر ن،آ وٺوي يونٹجو جنگ ته سان برאين جي ٻ(
ن جو ئي،ٿא يڌ۽ دل به אن هآ وڌته فرعون وאنگر אن تون   !)مريلڏ تيآه ۽ بيگناهن  خوش سان د

وم فرمايو ر مؤالءِ . نفس אماره ئي شيطان آهي، تنهنكري تصوف ۾ د توبه ضرروي آهي
 :آهي

، گناه پنهنجا سان تڙنو۽  نياز يٿ پشيمان تيگناهن  پنهنجي  کان تعالىٰ  א۽  تايوڇپ قبو
 .بچو کان ارينك غلط آئينده۽  ريوكصدق دل سان توبه  ريكتنهن. گهرو معا

پاڻ کي نيك ۽ . بڻائيٿو אن الِء شيطان کي ذميوאر  پرאنسان گناهه جا كم پاڻ ٿو كري 
 :بقول شاعر. אهو دليل هلي كو نه سگهندو الءِ ه ثابت كرڻ بي گناه

ن:aِث@ãٓا  8   :ا
د :  @  ِ ú:  ú  ن: 

 :ي خوب فرمايو אٿئونيندت نفس کي كاري ك سان مشابهت ڏسچل سرمس

 اال؛كگلر  تاكجيوين  ل،كش אينوين دي يڎمي نفس
 ِ ِ  تن ِ  کاوي تن ِ  تن  نوאال؛ نرم نگيمَ  ،يكوكُ  تن
هو אس  .االك منهن دא يڎمي نفس ياٿ سچو؛ ميان يوسيٿ كه رא

، אن کي ختم ڻيهي مرد آهن، جن نفس אماره کي سڃاאهي א جا نيك بندא ۽ ما
مور ۽ متوאال بڻشرא ٿيאالهي مهربان سان ماال مال  و ۽كي پر אهو جهاد . ايِب حقيقت سان 

 .و آهيڏאڍو ڏکي

نفس אماره کي مارڻ الِء ۽ پاڻ کي אن جي قيد مان آزאد كرڻ الِء هادي אعظم ۽ مرشد 
جنهن معرאج وאري رאت ڏאنهن אشارو  ملسو هيلع هللا ىلصبوب رب אلعا آهي אهو. كامل جي ضرورت آهي

“ .ٿو پهچائي غذאن کي مو ئي هوאسان رهان ٿو ۽ مؤال مان رאت جو پنهنجي ”كندي فرمايو هو، 
جنهن کي قدرت خزאنن جون كنجيون حوא كري ڇڎيون  ملسو هيلع هللا ىلصאهو ن پاכ! سبحان א
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ءَ تي فخر آهي“ אلفقر فخري”هيون، אن فرمايو،  אلكاسب ”وڌيك فرمايائون، . يع مون کي غري
نت كري ٿو سو א کي پيارو آهي“ .حبيب א سندس سوאنح حيات آئي کان . جيكو 

رسل ته אمامאن مان ظاهر آهي . وڌيك אُجري آهي ، جنهن جي آڏو شهنشاهه به گدא آهن، ملسو هيلع هللا ىلصא
אحت، لذيذ طعام، ريشمي ۽ قيم پوشاكون سڀ پنهنجي الِء  پنهنجي ننڈ، آرאم، عيش ۽ אس

كافرن کي شكس پويان شكستون ڏيئي، عربستان فتح  جڎهن. حرאم كري ڇڎيا هئا
ن ۾ پيا هوندא هئا، مگر سڀ غريب عوאم جي ڀالئي ۽  كيائون ته אشرف جا ڍير سندن پ

ن وאري زندگي گذאريندא هئا حضرت אنس کان روאيت . بهبوديءَ الِء خرچ كندא هئا ۽ پاڻ فق
ءَ جي حالت ۾ ”א تعالىٰ کان دعا گهرندא هئا ته،  ملسو هيلع هللا ىلصآهي ته پاڻ سڳورא يا א مون کي مسكي

ءَ جي حالت ۾ پاڻ وٽ گهرאِء ۽ حشر ۾ به مسكينن  “ .سان گڎ رکجانءِ زنده رک، مسكي
ضور جن كڎه به پيٹ ڀري ماني نه کاڌي،  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت عائشه صديقه چوندي هئي ته آ

كڎه ته بک سبب ساري رאت بي آرאم رهندא هئا، مگر אن هوندي به אها بک ٻئي ڏينهن تي 
جن حضرت بي عائشه کي چوندא  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ. روزي رکڻ کان روكي نه سگهندي هئي

دنيا سان كهڑو غرض آهي، مون کان אڳ ۾ جيكي جليل אلقدر پيغم ٿي  אسان جو”هئا ته، 
سان مليا ج ک نعم سان مؤال گذريا، אنهن مون کان وڌيك سختيون سٺيون ۽ وڃي پنهنجي 

 “.نوאزيو ويو

هندא هئا ته متان אگهور ننڈ  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ ي تي كونه  جن كڎه به آرאم ده بس
هندא هئا، َكنهن وقت . فل ٿي وڃجيوٺي وڃي ۽ ياد خدא کان غا ي تي  پاڻ ڳوڻ يا کهري بس

אها حالت ڏسي هك دفعي حضرت عبدא . ته سندن جسم مبارכ تي ڏنا پئجي ويندא هئا
هن ۽ سائ جن  ن تي  بن مسعود ک روئي چيو ته قيصر ۽ كسرىٰ ته ريشم ۽ بخمل جي بس

ي تي جو ڏنا ٺهي بيهن جن روئڻ کان منع كندي  ملسو هيلع هللا ىلصحضورپاכ .אهڑي سخت قسم جي بس
ي وאرن الِء هيءَ دنيا آهي ۽ אسان جي الِء آخرت”فرماين ته،   “.ريشم ۽ بخمل جي بس
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جن زندگي هك معمو كچي گهر ۾ گھاري ۽ وفات بعد به ورثي ۾ نه  ملسو هيلع هللا ىلصحضور
אلبته هك خچر، كجهه هٿيار ۽ ٿوري ! درهم ڇڎيائون نه دينار۽ نه ئي كي אُٺ ياٻكريون

حد אها هئي، جو دنيوي زندگيءَ جي آخري رאت .  ڇڎيائون جيكا به صدقي ۾ ڏني ويئيزم
وي كندي پنهنجي آقا. گهر ۾ ڏيئي ٻارڻ الِء تيل به كونه هو وאري  ملسو هيلع هللا ىلصگهڻن אصحاب به پ

۽ خاص طرح حكمرאن طبقي  ،אسان الءِ . زندگي אختيار كئي ۽ دنيوي عيشن کان دور رهيا
ت هجن، ڏسي نه . هك وڏو سبق آهي هي ،۽ سرمايه دאرن الءِ  مگر جيكڎهن هو بي بص

سوس كري سگهن، אهو دماغ نه  سگهن، אها دل نه هج جنهن سان غريب عوאم جو درد 
يءَ الِء سوچي سگهن ته אن جو كهڑو عالج אهو درحقيقت ! هج جو عوאم جي ڀالئي ۽ به

حسنه مان حاصل ٿئي جن جي אسوهِء  ملسو هيلع هللا ىلصآهي تزكيئه نفس جو درس جيكو حضور پاכ
א تعالىٰ جو پيغام אنسان ذאت کي ڏنائون، אن رس ۾ جيكي تكليفون ۽ مصيبتون . ٿو

نن کي به هدאيت الِء دعا ڏنائون كافرن . درپيش آيون، سڀ خوشيءَ سان سٺيائون، بلكه د
خاطر،  سان خونريز جنگ بعد فتح مب حاصل كيائون مگر אهو پنهنجي الِء نه، رب تعالىٰ جي

ين فتوحات بعد به رهڻي . אن جي خوشنودي خاطر، دنيا کي پيغام אالهي پهچائڻ خاطر אي
كهڻي سادگي وאري، سڀ عيش آرאم حرאم، אخوت ۽ مساوאت جو سبق سيکاري عربن 
. عجم سڀ کي هك جهڑو كيائون، رنگ ۽ نسل جي بنياد تي كنهن کي برتري نه ڏنائون

بارگاه אالهي ۾ . ن كلهو كلهي ۾ بيهارڻ الِء حكم ڏنائونمغرور سردאرن کي مزدورن سا
. אهو آهي حقيقت ۾ تز كيئه نفس. آه ۽ زאري سيکاريائون، غرور ۽ هٺ جا بت ٹوڙيائون

ه א جي . אسالم ۾ رهبانيت كانهي جو جهنگ، جبل ۽ غارن ۾ وڃي زندگي كاٹجي
א جي بندن جي سوאِء لوق سان منهن ڏيڻو آهي، باطل جي خالف جهاد كرڻو آهي، 

אسالم . אدب ۽ אخالق سکڻو آهي ۽ سيکارڻو آهي. كنهن تفريق جي خدمت كرڻي آهي
حضور . אن کي چئبو آهي ته پاڻي ۾ رهجي به، پنهنجو پاندبه نه پسائجي. حقيقت کان گريز به ناهي

هر صلي א عليه وسلم جن جي پاכ زندگي خلِق عظيم آهي، אُسوهِء حسنه آهي ۽ אن تي 
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ن ۽ صوف کي وڌيك توجه ڏيڻو جي  ملسو هيلع هللا ىلصپيغم. آهي مسلمان خاص طرح قومي رهنمائن، عا
 .אطاعت، אطاعت אالهي آهي

אنسان جو كمال אهو آهي جو هن دنيا ۾ رهندي، دنيا دولت، אقتدאر، حسن ۽ جوאني، 
אك א آبادي . عيش ۽ عشرت هجڻ باوجود دنيا جي آالئشن ۽ گناهن کان پاכ رهي

 :مناسب چيو آهي لبالك

  ں ñ  ر 5  د6  ں ñ   د6 
ں  را    ںñ ار زار  

 

אصل متاع ته אهو آهي جو پئي پرאڻو نه . هن دنيوي مال متاع مان كجهه حاصل ٿيڻو نه آهي
. ٿئي، جنهن جو قدر ٻنهي جهانن ۾ هجي ۽ جيكو زمان ۽ مكان جي حدن کان مٿي هجي

خود دنيوي عقل به אن جو ساٿ ٿو ڏئي ۽ نفس . ره کي مارڻ يا سڌאرڻ אيڎو سولو نه آهيپر نفس אما
 :بقول عارف رومي. אماره جو حصو بلكه غالم بڻجي ٿو وڃي

  ب  اؤ @
 ).وٿ يڃو يٿنفس  ڻپاسو  وٿ ئيٿعقل تي نفس جو غلبو  جنهن(

جڎهن هن . هيٺ پاڻ نفس بڻجي وڃي ٿومطلب آهي ته אنساني عقل، نفس אماره جي غل 
ناقص عقل جي حالت אها آهي ته پوِء אنسان جو ڇا حال ٿيندو؟ אن نفس אماره مان كيئن 
ڇوٹكارو عطا ٿيندو؟ صوف אن جو جوאب אهو ڏنو آهي ته تزكيه نفس صرف ۽ صرف 

 .نه ته نفس אماره جو شيطان אنسان کي نهوڙي نيندو. عشق جي ذريعي ٿيندو

  قل ۽ ع عشق
ليق جو باعث آهي אنهي حقيقت کي جگر مرאد آباديءَ . صو چون ٿا ته عشق ئي אنساني 

 :آهي بيان كيوخوبصورت אندאز ۾ 
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 ëê @ ازل ِ  êC   دِ 9 ق ؤہ ر :  êë ث 6 5   
B  ںؤ ëêh رث  h ٓا هللا@هللا ٓا @ رث  @  

ڇا ”نه ٿيو هو تڎه א پاכ پڇ ته، عطا جسم אڃان جڎهن روحن کي روز אلست تي 
אن ڏينهن אنسان کي “ .بيشك آه”אنساني روحن אقرאريو ته، “ مان توهان جو رب نه آهيان؟

صوف جو عقيدو آهي ته אصل حقيقت ته حسن אزل آهي جنهن پاڻ کي . عشق جي אمانت ملي
بوب کانسوאِء هر عشق . ظاهر كرڻ الِء جهان پيدא كيا אها طاقت آهي، אها باهه آهي جا 

 :قرآن پاכ ۾ آيل آهي. کي ساڙيو ڇڎي شئي

َّا{ َ  َناَعَرضۡ  ِאن َماَوאِت  َعلَى َمانَةَ אۡال َ  אلسَّ ِ  ِض رۡ َوאۡال
ۡ َ  بَالِ َوא ۡ َ ۡ  َאن فََاب َ ۡ ۡ َوَאشۡ  َنَهاِمل َلََها אِمنۡ  نَ فَق َ َّهُ  ۡالِنَسانُ َها َو کَاَن  ِאن
 }ا َجُهوًال َظلُومً 

انن،אسان ( . ناڊ۾  ڻرك۽ قبول  وאري نابريکان  ڻڻک بار هنن پر ئي،ك يڻيڏ אمانت کي جبلن۽  زم آ
 )33:72قرآن  .آهي۽ جاهل  ظا هو كبيش ،قبوليو بار אهوאنسان 

אن الِء صوف جو چوڻ آهي ته אها אمانت عشق جي هئي، אهو بار عشق جو هو، جنهن کي 
 ، ان ۽ جبلن אنكاري ٿيا، پر אنسان אن کي قبوليوکڻڻ کان زم  .آ

روحن کي אنساني شكل ملي ۽ هن دنيا אندر جسم ۾ قيد ٿي آيا ته אنسان کي  جڎهنپر 
جهڻ لڳو אنسان دنيا جون . كيل وאعدא وسري ويا ۽ هن فاني دنيا کي سڀ كجهه 

يع شيطان جي ڄار ۾  دلفريبيون، لوڀ اللچ ۽ عيش عشرت جو سامان ڏٺو، هاڻي هو نفس אماره
تاهم هيَء ڌرتي א جي . وאرو قول وساري ويٺو ۽ گناهن ۾ غلطان ٿي ويو“ قالو بلىٰ ”. ڦاسي پيو

 .عاشقن کان خا نه رهي، هنن نفِس אماره کان پاڻ کي آجو كيو ۽ حق جي رאه אختيار كئي

ون אن هيءَ كائنات א تعالىٰ خلقي آهي، אن ۾ رهڻو آهي ۽ אن ۾ جيكي كندאس
قبول ٿو كجي ته حق تعالىٰ غفورאلرحيم آهي، تنهن هوندي به אن ذאت جو . جو ڦل אڳ ملڻو آهي
אيئن چوڻ ته א پاכ سڀ . خوف ۽ אميد ٻئي אنسان جي دل ۾ هجڻ کپن. خوف هجڻ الزم آهي
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. گناهه معاف كري ڇڎيندو تنهنكري گناهن وאري زندگي تي زور ڏجي سرאسر غلط آهي
 :فرمائي ٿو رومي مؤالنا

و ِث    م  از   از  م از 8 8  
  ي،ٿ نه غافل کان אصول وאري لڦ جي رمنك(
 !)جوَ  ته پوکيندين جوَ  ندين،ڻل كڻكته  پوکيندين كڻك

شاهه صاحب . و قطار رئندא آهن خود א پاכ جا نيك بندא به אن جي بارگاه ۾ زאر
 :فرمايو آهي

 .دאدليون يٿאن در م مون، يونڏٺ رئنديون

 :تنهنكري אها دعا پڑه آهي

ِ אۡآلِخَرِة َحَسَنةً { نۡيَا َحَسَنةً َو ِ אلدُّ ََّنا آتَِنا   }َرب
 )2:201قرآن  .به کي آخرت ته رك موچارو ءِ تون هن دنيا کي به אسان ال يڌڻ جا אسانאي (

  عشق مجازي
يا جي رنگارنگي، قدرت جي خوبصورتي، دن. عشق אنسان جي فطرت ۾ دאخل آهي

ظاهري حسن جا جلوא ۽ جوאني، אهي سڀ אهڑيون شيون آهن جي אنسان کي عشق جي رس 
از ئي هجي ازي عشق ۾ به אنسان ديوאنا ٿي ويندא آهن. تي الئ ٿيون پوِء ڇو نه  א . هن  كي

א دאناَء ديوאن دאر ٿي ويا، كي بوب کي حاصل كرڻ الِء حكوم تان دست ا ٿي بادشاهه 
بوب مري ويندو آهي، يا حالتون אهڑيون ٿينديون جو سندن وصل نه ٿئي ته אن  ،ويا، كن جو 

ما قرباني ته אنهن الِء معمو ڳالهه . صورت ۾ عاشق پنهنجي زندگي جو אختتام به آڻيندא آهن
ازي عشق ۾ به كي سچا هوندא آهن. آهي ض جنسي هوس پرس . پر  ۽ كي ته وري 

 .هوندא آهنجو شكار 
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جيستائ حسن אزل سان عشق نه ٿيندو ته . به ڏورאنه آهيאڃان حقيق عشق جي منزل 
ھيل ئي رهندو א پاכ سڀ کان وڌيك سونهن وאرو . אنسان روحانيت وאري جذبي کان وא

ال ئي ته آهي جنهن جو عكس دنيا ۾ حسن جي هر جلوي جو אصل آهي . آهي جو אن جو 
. جي אختيار كرڻي آهي ته אن عبديت ۾ صوف وٽ عشق به ضروري آهي جڎهن عبديت אن

قيق”جو قول آهي صوف  از قنطرت א ازي عشق حقيقي عشق جي پل آهي“ ةא پر . يع 
ازي پل وאري رس تي بيهي رهيو ۽ אالهي عشق جي منزل طرف قدم  ئي جيكڎهن אنسان 

ازي عشق ته ر ، ته پوِء אهڑو  ۽ وري جيكڎهن رڳو جنسي . آهي كاوٽ مثلنه وڌאيائ
ازي عشق ۾ به אنسان  ازي عشق به نه آهي ڇوته  جھيو ويو ته אهو ته  هوس پرس کي عشق 

عام طرح אسان وٽ هوس پرس کي . سچي دل سان سڀ كجهه لٹائڻ الِء تيار هوندو آهي
بت سڎيو ويندو آهي پر אهڑي هوس الِء   :چوڻ آهيروميءَ جو  مؤالناعشق يا 

قú ا  êë اا úدر êCدمhد @ 
ردِنú ا د از  د  م @ 8 

 .)آهي سبب ڻکائ يڻجي دא كڻك ته אهوفساد ،۾آهي هنڻما عام جو آهي نه عشقאهو (

  عشق۽  روم مؤالِء
جهي אهو عشق ئي . هيءَ عظيم صو شاعر عشق کي ئي سڀ بيمارين جو عالج ٿو 

الج آهي، عشق کي دعائون ٿو كري جنهن جي طفيل א تعالىٰ کيس نفس جي بيمارين جو ع
 .بلندي بخشي آهي

ê ز     ک 5 ؤصزاؤ ک êC a را 
ش <ودا د ق       ê ِ اے   ش اے 

س اے دؤا  ث ؤ  ون ؤ   9   س اے @ ا
 .يڃوٿي  وٿ כپا کان عيب۽  حرص אهو ي،ڃو يوٿ כچا כچا۾  عشق لباس بهجو جنهن (
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 .آه عالج جو بيمارين ڀس جي אسان تون رهه، خوش تون ديوאنگي، عجيب منهنجي عشق، אي
، عالج جو كت۽  غرور ساري جي אسان ئي تون  .)آه جالينوس۽  אفالطون الءِ  אسان ئي تون آه

نفِس אماره کان ڇو ٹكاري جو وאحد عالج عشق . ن آهيعارف رومي عشق جو ثناخوא
بوب. آهي بغ . سان مالئي ٿي عشق جي رאه ئي אها رאه آهي، عشق جي پل ئي אها پل آهي جا 

رومي وٽ . عشق ۽ عاشقي אبد تائ باقي رهندא. عشق جي אتي وڃڻ جي אجازت كانهي
 .عشق کانسوאِء ٻي ڳالهه كانهي

ق  êC ش ق   êدر   a     ر ر  : ق رِ  ؤ5ر  ا 
a   ا  êCا<قؤاق ر ú ê êC:دل   h 9    

. ناهي אجازت جي ڃڻو ٽو يار بنان عشق. آهي سو عشق آهي يكته جي وڇ رهه، مستعشق ۾ (
 .)آهن] فاني [ אريونڌא الهيونڳ ڀس باقي ِء،اڳل نه دل ڌهن يٻ א،رهند باقي تائ אبد ئي عاشق۽  عشق

بت کانسوאِء كجهه به نه آهي بت آهي، هر غم کي مٹائڻ . زندگي  هر درد جو دאرو 
بت آهي نفرت ۽ كدورت مان אڄ ڏينهن تائ هن هزאرن سالن جي پرאڻي دنيا . جو אكس 

نفرت ۽ . و پهتو آهيت کي فائدکي نه كنهن فرد کي نه كنهن قوم کي ۽ نه وري אنسان ذא
אوالد آهن، تن هن جهان کي جهنم زאر بڻائي ڇڎيو  ناجائز غرضي، جيكي نفس אماره جيخود
بت جي آب حيات مان پياال پيئو، جاودאني ۽ جن . آهي عارف رومي دعوت ٿو ڏئي ته אچي 

 :زندگي ماڻيو

  <ود ú  زراز <ودa ú  از 
راز   Mؤز <ود  a8  ود>  
  <ود 5  رؤêC  <ود75از
  <ود  رؤêëؤز <ودر <و از

  <ود  ہ6 ہؤز <ودہزهhداز 
 .ئيٿ وٿ سون به اموٹ سان بت ي،ٿ يڳل ڻاٺم به ڻאڙوك سانبت (
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 .وٿ ئيٿ شرאب يאنگور به وكسرئي بت سان  ۽ اٿ ٿ گل به אڈنك سبب بت
ي۾  گلستان زندאن سبب بت  .آهي אههڙآ به باغ جي بت سوאءِ  و،ٿ بد
 .وٿ ئيٿ روشن گهر ئي سان بت ۽ وٿ ئيٿ گل جو سوسن به وڈنك سان بت
 .)يٿ ائيڻب بندو به کي بادشاهه ئي بت ۽ يٿ يڇڎ ريك زنده کي مردهئي  بت

بت آهي بت آهي، . عارف روميِء جو مذهب عشق  هن وٽ سڀ مسئلن جو حل 
ن جو مرهم  بت ناهي، . بت آهيسڀ ز ل ج  ن کان پيار وאري جهوپڑي به تنهאهو 
بت کان خا آهي، אن ۾ رهڻ زندאن کان بدتر . صدبار خوشگوאر آهي אها زم جيكا 

بت آهن، تنهنكري روميءَ جو دين به عشق ئي آهيאسالم ۽ تصو. آهي بت ئي  عشق . ف 
 .سان א ملندو ۽ نفرت سان شيطان

ا ú دê ازقِ   اؤ  را ں  
 .)آهي خدא ملت۽  مذهب جو عاشقن آهي، جدא کان مذه ڀس قوم جيعشق (

دود ۽ ناقص آهي ۽ جڎهن جهنه ٿو جيتوڻيك عقل کي خرאب  مؤالنا ي پر אنساني عقل 
هو منافع خوريءَ الِء جدوجهد ٿو . نفس אماره جو غالم ٿئي ٿو ته پوِء אنسان خوف ۾ گرفتار ٿو ٿئي

كري، پر عاشق كنهن به خوف خطري جي پروאهه نه ٿو كري ۽ نه لوڀ اللچ جو شكار 
 .ٿئي ٿو

دیود< :aا ں ٓاں  دقاال :  
 .) ي وאرو سؤدو هجيفائد ۾ جنهن آهي۾  تالش جي אن عقل ؛پر عقل نه آهي، الپروאهعشق (

مالئبو  جيكڎهن آب حيات ۾ زهر. سگهينه ٿو عشق ۽ ناقص عقل جو پاڻ ۾ ميالپ ٿي 
 .آب حيات هته אهو زهر ٿيندو ۽ نه ك

ِ دا ق زا ق زادú ا دا :  
 .)يٿ ريك تي ههڳج) جامد( ريليٿپ يڃو بت ناقص ندو؟ك پيدא عشق انكٿ عقلقص نا(
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مقصود تائ پهچائي سگهي نفس אماره کي عشق ئي ختم كري אنسان کي سندس منزل 
كن . طيك אهو عشق صادق هجي ۽ نه ناقصٿو، بشر عشق ۽ אهڑي عقل جي دوس نا
ٻنهي پاڻ . کي ككڑ سان ڀيٹ ڏئي ٿو عشق کي אٺ سان ۽ عقل مؤالناهك تشبيهه ۾ . آهي

جڎهن אٺ . ۾ دوس رکي ۽ عشق کي عقل دعوت ڏني ته تون منهنجي گهر هلي دعوت کاءُ 
ككڑ جي گهر ويو، ته אن جي مٿان پ رکندي ئي، غريب ككڑ جي گهر کي تباهه 

كن آهي ۽ ٻيو ته عقل אيڎو. كري ڇڎيائ  אن مان ظاهر آهي ته عشق ۽ عقل جي دوس نا
 .سگهجينه ٿو كمزور آهي، جو سندس عشق سان مقابلي جو تصور ئي كري 

hêëaغ د را یا   ِ êë  ر د 9 :  
 a hغ ا  êë ر  : êë ؤ د ں 9   داں  ؤ  ا

 .ويو يٺو گهر پنهنجي يئيڏ دعوت کي ٺא ريك ڇسائپ ككڑ(
 .)ويو يٿ אهو ڊهي برباد ته ِھرאيوگ پ ۾ گهر جي ككڑ جيئن ئي ٺא

بوب جي عشق ۾ مستغرق آهي هو جڎهن پنهنجي رنگ ۾ . مست אلست رومي پنهنجي 
كري ته אيئن ئي نظر אچي ٿو ته אهي سندس ذאتي مشاهدא ۽ ٿو אچي عشق جون ڳالهيون بيان 

كهاڻي كري، پنهنجي زباني عارف رومي پنهنجي نه ٿو هو ٻ جا قصا بيان . ماجرאئون آهن
 .هيٺ אشعار مان אن ماجرא ۽ تڑپ جو אندאزو لڳائي سگهجي ٿو. ٻڌאئي ٿو

   آرزؤاؤاêC h   آرزؤغ ؤ êC†5رخ 
د  م  ِ ؤہ    آرزؤ ا   ñ  êë  ر ر  ز

  .مٿא نا جي مصريءَ ۽  ماکي جو) الهاءِ ڳ( کول چپ ،مٿא آرزو جي گلستان۽  باغ جو يکارڏ چهرو پنهنجو(
نا א ڻركميدאن رقص  سرحال ۾  אن يار، زلف۾  ئيٻ۾ شرאب جو پيالو هجي ۽  ٿه كه  .)مٿجي 

دود آهي .كن آهيعقل جو عشق سان مقابلو نا به علم  جوאن  ۽ ويچارو عقل 
 .مگر عشق ته אالهي אسرאرن جي ڄاڻ رکي ٿو .دود
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hالِب  ااa8ارِ ق ا
 ).عشق א جي אسرאرن ڄاڻڻ الِء אصطرالب آهي(

ومي ۽ فلكيات جا ماهر هك אوزאر جي ذريعي  ستارن جي گردش جو حساب 
عارف روميءَ جو چوڻ آهي ته . كوٺبو آهي (Astrolabe)كندא آهن جنهن کي אصطرالب 

 .אالهي אسرאر معلوم كرڻ الِء عشق אصطرالب مصدאق آهي

ان آهي، نه حد אٿس نه حساب، تنهنكري زبان ۽ قلم کي طاقت نه آهي جو عشق بي پاي
عشق جون منزلون، مشكالتون، ماجرאئون، مشاهدא ۽ وאردאتون . אن کي بيان كري سگهي

رومي אنساني زبان ۽ قلم کي אن . سگهن نه ٿاאهڑيون آهن جن جو بيان لغ جا لفظ كري ئي 
جهي بور ٿو   .ڏس ۾ 

 aê حقa8 قں  ں 6 ؤرا  êëازاں   آ  
ê :  ِ aں   ا رؤ :ں زِق    ارؤ :ز
رں ñا قں  @ د ٓا< :   

يك متعلقعشق (   .يانٿ وٿ شرمندهته  وٿ روبرو ٿئيعشق  هنڎج پر ريان،ك بيانتفس ۽  به ي
جها گرچه  .صاف آهي كيڌبه وאڃان  زبان جي عشق پر ،آهي يٹِچ  يڻزبان وאري 

 !)ويو يٿپرزא پرزא پاڻهي  אيندي ئي ذكر جو عشق سو ،پئجي ويس ُسڌته  و پئيقلم لکي هنڎج

ورא آرאم ۽ ننڈون ڦٹائي ڇڎيندو آهي عارف رومي جي ننڈ به אهڑي ڦٹي جو . عشق 
نه دنيا وאرن کي هن جي خ هئي ۽ نه دنيا وאرن جو هن کي ظاهر زبونيءَ کي وڃي پهتو، مگر 

 :پنهنجو حال بيان كندي عارف فرمائي ٿو. هن جي آشنائي صرف عشق سان هئي ؛اءُ سڌ

ں a  5 úاں ہز ؤ hغ   † ؤ رؤز 
دم  در ‘ú از   @  Cêں   † ںآ

ں ز د  ں  ںú ااêC  اہa  آ   †  ز@

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



  ‡  انسان ۽ عشق

143 
 

  †  ںو ںآ  دل  ا اوِنق :
אن آهن سيڏمون کي  يونڇ۽ م پکي(   .هينه ٿو  وڇ ينهنڏهيءَ رאت  ته ح

ان بدبخت هيءَ  ته هو تعجب کي مون ڳא  کان هن  .هينه ٿو  وڇ آ
ان ته يڻها پر  .هينه ٿو  وڇ بيوقوف هيءَ  ته کائي وٿ عجب مون تي به آ

 .)ٿي وئي آهي حرאم ڈنن جي دل بعد جنهن آهي، يوك جادو אهڑو زبردست تي مون عشق

عارف رومي عشق جي وאٽ אختيار  ،جڎهن ناقص ۽ جزوي عقل وאرو رستو ڇڎي
ي هو فلسف هاڻ. ته قدرت جا رאز هن جي آڏو هك کليل كتاب جيان ظاهر ٿي پيا ،كئي
هو هواڦوڙא هڻي كووאنگر ٿ وهم ۽ گمان جي دنيا . نه رهيو هو، نه وري نفس אماره سندس و

کان پري، رومي هاڻي حقيقت شناس ٿي چكو هو ۽ سندس شاعري عرفان אالهي جو آئينو 
 .يئه

 ëê ë ê êC :  6ِ ِم  اب     بآ از ê  آ 
 .אيانٻڌ قصا جا خوאبنآهيان جو  اريڄنه رאت آهيان نه رאت جو پو(
 .)ندسكبه آفتاب وאري ئي  الههڳجو غالم آهيان ته  آفتابته مان  مان

روم هاڻي אوندאهي رאت جو مسافر كونه هو، هاڻي هو אن آفتاب عا تاب جو  مؤالءِ 
غالم هو، جو حسن אزل آهي، تنهنكري سندس علم ظ يا אستدال نه هو بلكه عرفان 

 .وאالهي ه

  ۽ عشق  ائيڀ شاهه
صوف “ .ناهي، سو جهنگ جناور آهي جومؤال جنهن کي عشق ”چوאڻي آهي ۽ سچ آهي ته 

مگر نفس אماره جا شكار ڀٹكندא ئي رهيا، . عشق جي وאٽ ورتي ۽ وڃي منزل رسيا
جهيائون ته אسان ساري دنيا فتح كئي  گهاڻي وאري ڏאند وאنگر אکيون بند كري هلندא رهيا، 

شاهه صاحب صوف جو . مگر آخر ۾ جڎهن אکيون کو ڏٺائون ته ساڳي جاِء تي بيٺا آهنآهي، 
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هن אهو ئي رستو אختيار كيو جنهن الِء روميءَ سان روحاني رهاڻ كئي . هك אمام هو
ا مذمت كيل . هئائ سارو رسالو عشق جي دאستانن سان ڀرپور آهي ۽ نفس אماره جي جا
א دنيا دولت گڎ كري سگهن ٿا، אقتدאر حاصل كري سگهن دود ۽ ناقص عقل وאر. آهي

ٿا، جوڙ توڙ ۽ سازشون كري سگهن ٿا، א جي بندن کي پنهنجي ظلم جو شكار بڻائي 
אلبته جيكڎهن אقتدאر جو . سگهن ٿا، مگر אهڑא شخص پنهنجي الِء بدترين جهنم تيار كن ٿا

ت عشق جو نالو وٺڻ ته . אالهي آهي אستعمال عوאم جي ڀالئي ۽ بهبودي خاطر آهي ته אهو ر
سولو آهي پر אن رאه تي هلڻ ڏکيو آهي، ه ته نقد جان سودو آهي، هك هٿ ۾ ڏي، ٻئي هٿ 

 .سان وٺ

د ں @  : اۃدے   @   8 @ a:یêC ر   دے اد
شاهه صاحب جي لفظن ۾ ته عشق كا ٻارאڻي رאند كانهي، ه هر شي قربان 

 .آهي رهڻوڻ الِء تيار كر

 رو؛ڳڀ نسك يك جيئن رאند، هيان عشق
 اند؛كهي جو يڀڃ ،يج جان۽  جسي جيءَ 
 .ئيٿ ڌא ته لڇא پاند، نيزي سسي

حق جي خاطر عاشق پنهنجو سر ڏيڻ الءَ به تيار هوندא آهن، حق پرس الِء كابه قرباني 
پر حق . آهي، كنڈא به گل آهن א جي رאهه ۾ مهانگي نه آهي، هنن الِء كڑي ڳالهه به مٺي
 .پرس سو ڳالهه هجي ها ته هر بوאلهوس אختيار كري ها

 ائي؛ٺم يوئيڑم جي، پار سندي پريان
 .ريكچک جي چيت  אئي،كڑ انهيك

مد مصطفىٰ  سختيون א جي پيارن جن فرمايو ته سڀ کان وڌيك  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت 
א هئا، مگر אنهن کي به وڏيون سختيون א تعالىٰ کي پنهنجا ن پاכ پيار. نبردאشت كيو
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ظاهر آهي ته א تبارכ و تعالىٰ אنهيءَ ۾ ڀالئي رکي هئي ورنه پنهنجي  .بردאشت كرڻيون پيون
كربال جي ميدאن . پيارن کي ك سختيون سهائيندو آهي؟ كربال جو وאقعو אک آڏو آهي

، سندس אهل عيال ۽ دوس مٿان  . قهر كڑكائي وڌאتي يزيدي فوج حضرت אمام حس
مولوين . ماڻهو هئا، جنگ جي نتيجي بابت كي ٻه رאيا كونه پئي ٿي سگهيا 72ساڻس كل 

جيكڎهن אمام عا مقام گوشئه عافيت . جو چوڻ آهي ته جان بچائڻ به אسالم ۾ فرض آهي
پاڻ کي، پنهنجي אهل . ڳو ها ۽ آرאم جي زندگي بسر كرڻ چاهي ها ته كري پئي سگهيو

مگر كهڑي ڳالهه . معصومن کي، دوس کي هن ظلم ۽ بربريت کان بچائي پئي سگهيو عيال کي،
هئي جنهن کيس אيڎين قربان ۽ مصيب بردאشت كرڻ الِء تيار كيو؟ عقل ته אن جي جوאب 
ڏيڻ کان قاصر آهي، مگر عشق ئي آهي جو هر ظلم جو مقابلو كري هك درخشان ۽ الزوאل 

رسلجو سيد ئي كيو نكري אمام عا مقام אهوتنه. تاريخ تيار كري سگهي ٿو جي  ملسو هيلع هللا ىلصא
 .ڏوهٹي کي كرڻ کپندو هو، يع هو سيدאلشهدא بڻجي ويو

 مالر؛ وئيڑم جي، شهادت سخ
 آثار؛ جو عشق אتي کي، يزيد ناهه ذرو
 .س אمامن אصل قرאر، جو ڻسك

 :ائ فرمايو آسالكن جي پروڙڻ الِء وڏא אسرאر آهن، جيئن شاهه سجي وאقعي ۾ كربال 
 ناز؛ ئي نسورو جي، شهادت سخ
 .جو ربالكقضيي  رאز، ينڙپرو رند يك

مدعلي جوهر جي نظر ۾ كربال جي ميدאن تي אمام عا مقام جي شهادت  مؤالنا
ي شعر آهي .אسالم کي زنده كري ڇڎيو  :سندس مشهور ۽ تار

ِ ñ ا ñِگh :a      ہ م ز  a :   ا
جڎهن شديد بارش وسي رهي . ۽ نظر ۾ رאت ڏينهن جو فرق آهي عشق ۽ عقل جي سوچ

هو אچڻ جي همت بهادر  هئي، كاري رאت هئي، كچو گهڑو هو، درياءَ جي مست موجن و
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کان بهادر ۽ تارو אنسان به نه پئي كري سگهيا، درياه ۾ بالخيز طوفانن אهو هيجان برپا كري 
אن ۾ ٻيڑא ئي غرق ٿيو وڃن، تڎهن سهڻيءَ جهڑي نازכ ۽ نفيس نينگريءَ کي ڇڎيو هو جو 

אن جو ! كنهن אها طاقت عطا كئي جو هيبتناכ درياه ۾ א تو آهر كري گهڑي پوي
 .جوאب صرف ۽ صرف عشق آهي، ورنه عقل אهڑين حال هيٺ پڑ كڍي بيهي ها

 .يڑکو انئڀ ڑسي وאه ،ٽאُسا جي عشق کي جن

ءَ ٻوڙ  نه عشق درياه جي دهشت کي به ليکي ئي سهڻيءَ جو ٿو، هن الِء درياه جو پاڻي به پ
 :ساڳيو ئي خيال אقبال هيٺ لفظن ۾ אدא كيو آهي. آهي

دق  م اک    :  ê اس ز ñں   ا @ 6 ںٓاؤ ñ  
اٽ جو تفس شاهه صاحب مگر ڇا אها عشق جي אُساٽ كا معمو ڳالهه آهي؟ אن אُس

ُسر سهڻيءَ ۾ بيان كيو آهي ۽ سندس אندאز אيڎو ته مؤثر ۽ دلكش آهي جو مڃڻو ٿو پوي ته 
قدرت אها شاعري شاهه صاحب کي ئي حصي ۾ ڏني هئي، אن کي אلهامي شاعري چوڻ غلط نه 

 .ٿيندو

 لوچان؛۽  انڇل رאن،ڄپ پچان کامان
 אپان؛ڍ نه پيان جي، پرينءَ  نسـؤت ۾ تن
نج  .ئيٿنه  يائيك، ته مون سرريانكمنهن  ڈي 

وني نڀايو آهي، مگر شاهه صاحب جي  ساڳي خيال کي عالمه אقبال به ڏאڍي خوبصورت 
 !אدאئگي سان كا ڀيٹ ئي كانهي

hِف دل در    ں ٓا ز   ٓا    ñ  ں ر : ê دا 
ڦڑو ٿو ڏئي، جڎهن ته دل کي درياه ٿو گھري،  عالمه چوي ٿو ته ساقي رڳو هك ماכ

 .تنهنكري مان هميشه אڃايل رهان ٿو ۽ دאئمي بيقرאري אٿم
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جڎهن عشق אچي ٿو ته عقل موكالئي ٿو وڃي، پوِء אنسان جي كايا ئي پلٹجي ٿي 
، ميارن، طعنن تنكن، خوف ۽ خطرن جي کيس كا پروאهه كانه . وڃي دنيا جي مصلح

لن ۽ بنگلن جي ضرورت آهي، نه جهازن ۽ كارن جي ضرورت ۽ نه نه هن کي . ٿي رهي
هن الِء سر . وري אقتدאر ۽ دولت جي ضرورت آهي، هو אنهن سڀ ڳاله کان بي نياز ٿي وڃي ٿو

אهي ڦاسيءَ تي به אيئن چڑهڻ الِء وڃن ٿا جيئن هك گهوٽ کلندي . ڏيڻ به سو ڳالهه آهي
حاالنكه عقل وאرن الِء . بوبه سان ملڻ وڃي ٿومركندي ڄڃ ۾ دهلن دمانن سان پنهنجي 

فظ ۽ درאزيءَ الِء هر قسم جا حيال هالئيندא آهن،  زندگي هر شئي کان قيم آهي ۽ אن جي 
يو وڃن پر عشق جنهن جي دنيا بدالئي ٿو  .ڇڎي ته سندس سوچ ۽ אندאِز فكر به بد

 م؛ك ڍڻسان نه سر جو، عاشق אصل
 دم؛ ندوسا سندو رو،ڳא  سسئان سو
َ پِ  كَ پِ  چم،۽  وڎه هيءَ  .يڑريان جي نه پ

دود آهي، אن جي گهرאئيءَ جو كو پتو كونهي، ساڳي وقت אن  عشق جي وسعت ال
ي پکيڑ אٿس، אن . جا سور به بي حساب آهن و אونهو آهي، كي كنهن کي  جيكي

نڈ ۾ گهڑيا آهن، تن کي به سڌ كانهي، باقي ٻ. نهياك كٿ  جيكي خود عشق جي 
 .جي كهڑي بات

 ؛عشق وڌسن وكن جو، سور وڌسن وكن
 .لهي ڻپا يڻاڄپ عشق، ناهي عدد

عشق ۽ عقل جا نقطئه نظر هك ٻئي کان جدא جدא آهن، سندن رאهون هك ٻئي کان 
 .عشق جو رستو كنڈن سان ڀريل آهي. אلڳ אلڳ آهن

 .کي پوي نڌخ کا نانگ، آهي عشق
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ويچارو عقل نفس . ياب ۽ كامرאن آهيزندگيءَ جي جهاد ۾ آخركار عشق ئي كام
 .אماره جي ڄار ۾ ڦاٿل آهي

  اقبال ۽ عشق  عالمه
عام طرح אقبال کي قومي شاعر ۽ مفكر جي حيثيت ۾ ڄاتو وڃي ٿو، پر حقيقت حال 

اظ کان אن معاملي ۾ אقبالآهي آهي ته  عشق جي אهميت ۽  .كونه آهيپيل به پوئ  كنهن 
כ آهيبيان אسان جي אنهن ٹنهي شاعر شروع ۾ ته אقبال به אن خيال جو هو ته  .ن ۾ قدر مش

به آهي ته عقل رهنمائي كري، پر ج عقل جي پهچ نه هجي، سندس وس نه پڄي، אتي عشق 
 .אمامت كري

ن  س ر   a  دل  
 وڑدےا    

هن جي دل . گيءَ جو אحساس ٿي ويو مگر جلد ئي אقبال کي عشق جي طاقت ۽ پاكيز
۾جيكا عشق جي چڻنگ دکي رهي هئي سا باهه جي ڀنڀٹ ۾ تبديل ٿي وئي ۽ عقل کي 

كعبو قبلو ۽ هاڻي אقبال عقل کي אلودאع چئي عشق کي پنهنجو . ساڙي خاכ كري ڇڎيائ
 :ِء مستانه بلند كندي چوي ٿونعره. אمام بڻائي ٿو

ِماقٓازادمۃ6  ا
ِم  ِم   ا   ق ا ا

 .)آهي غالم منهنجو عقل۽  آهي אمام منهنجو عشق ها آهي، אمام منهنجو عشق ته جيئن آهيان آزאدمان (

جنهن  .معيار ۽ كسوٹي بڻائي ٿومسلماني ۽ كفر جو عشق کي ئي  ته عالمه אقبال
 :فر به مسلمان آهيمسلمان وٽ عشق ناهي سو كافر آهي، جنهن وٽ عشق آهي سو كا
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 h ق @       ا:  
hِد  @  êëؤ زن h 5 @  

كو به سچو صو אهڑو نه هوندو جنهن جي دل عشق جي آتش سان روشن ۽ پرسوز نه 
وאسته وسامي وڃي ته مسلمان هك خاכ جي ڍير کان . هجي جيكڎهن אها باهه خدא

 .به نه آهي

   a راãD 5 ڈñ ں  a ٓاگ اق 9
. يا ته هو خدא جو ٿئي، يا شيطان جو: אنسان الِء هك ئي رستو کليل آهي ۽ نه ٻه رستا

 . سگهجي نه ٿيه دوئي يا منافقي אختيار كري 

   ن  ررا ررا   

 :۾ אعالن ٿو كريאقبال صاف لفظن . وאرو منافقانو طريقو هلي نه سگهندو

   †   الa8دؤ  
  8a8 êë  ل ؤ  : êë  
 :אن سلسلي ۾ شاهه صاحب چوي ٿو

، فرك تون وڙوك  اِء؛ٺوك مَ  افرك س
، نه ڎه هندو  اِء؛ڳج نه تو يوڻج آهي
 .س כشر جي سچا الِء، کي تن هكتل

و آهن، ٻئي كنهن جي شركت شاهه صاحب جي چوڻ مطابق سڄڻ ريسارא گهڻ
 .بردאشت نه كندא آهن، تنهنكري طالب کي ٻئي كنهن سان ذرو ڀر به وאسطو رکڻو نه آهي
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، مڏ گهاري ينهانڏ  ؛ميهار ڻرאتيون سا س
 .يڻسه مئي تيالهه پار، هٻ ورتائ

ان جڎهن אنسان א تعالىٰ جو ٿي وڃي ٿو ته پوِء سڀ کوٽ ۽ نفرتون ختم ٿ ٿيون، هو אنس
אسالم ۾ ال אلٰه אالא جو مطلب، . ذאت کي پيار سان ڏسي ٿو، خدمت خلق سندس دين ٿئي ٿو

 :אقبال چوي ٿو. ئي آهي مقصد ۽ معنىٰ אها

úñ د رa8ا <و زشقا   ا   ادب ٓا
h ؤ   آؤردن :اف  ر 5 ِ  ê ا  

aام آد مa   آد ا   ٓاد <و از 
h:<ود  @ ahد ا ازقۃ6      ؤ 5

 .אنتها عشق آهي ته אدب אبتدאجي  جنهن ،ڻپچر۾  طلب تاتتائ  يءَ ٹننهن کان چو آهيدين (
 .آهن يلخلق ڌڻي جا ڀس مومن، يڙتو افرك !אٿئي آڻڻ جي خطا كئي گف يٿگزبان تي  متان

אم جي انאنس אنسانيت  .אنسان جي مقام کي سڃاڻ آهي، نالو جو אح
 .)آهي مهربان تي نهيٻ ،مومن خوאه افرك ،نديهل تي رس سيلڏ جي א بندو جو عشق

ساڳيو سبق عالمه “ .جان جئ تان جل، ناهي جاِء جلڻ ريءُ ”شاهه صاحب چيو آهي ته، 
 .هن پوِء چاهي کڻي زبانون אلڳ هجنصوف جون پاڻ ۾ دليون ۽ روح ڳنڍيل آ. אقبال ورجايو آهي

 :جن آهن ملسو هيلع هللا ىلصعشق جي قافلي جا ساالر خود حضور پاכ

ê  ِ h  ٰ ںالِر  
 .)آهن ملسو هيلع هللا ىلصىٰ مصطف جهان، فخر ساالر، جا قافلي جيאسان (

کان وڌيك  ملسو هيلع هللا ىلصא پاכ جو ڏسيل طريقو كهڑو آهي، تنهن جي خ سرور كائنات
ة אللعا كنهن کي ٿي سگهي ٿي ۽ אن کا ن وڌيك عمل ك كري سگهي ٿو؟ هو ر

ن شهرن جا شهر ۽ ملكن جا ملك تباهه كري ڇڎيا، رت جون نديون . آهن دنيا جي فا
وهائي ڇڎيون، אيذאئن ۽ عقوب سان אنسان ذאت جو كوس كندא هئا، عورت جي عصمت 
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، جيكي سرאپا ملسو هيلع هللا ىلصسروِر عا جڎهنپر . هنن وٽ بي معنىٰ هئي ۽ درندگي هنن جو دستور هو
بت هئا، ت ۽   :مكه معظمه فتح كيو تڎهن پنهنجي فاتح فوج کي هي فرمان ڏنائون ر

 .ملندي אمان کي אن ندوٺو پناه۾  گھر جي سفيان אبو به وكجي •

 .ملندي אمان کي تنهن ويهي ريك بند دروאزو אندر جي گھر پنهنجي به وكجي •

 .يڃو يوك نه قتل کي אن ريك اڦٹ يارٿه شخص جو •

 .يڃو ماريو نه کي אن يٺو پناه۾  عبهك خانه شخص ويكج •

ت شخص به وكجي •  .يڃو کنيو نه يارٿه خالف تنهن ريك نه مزא

 .يڃو يوك نه قتل کي אن ريك اڦٹ يارٿه شخص ويكج •

ي •  .يڃو يوك نه قتل کي ز

 .يڃو يوك نه گرفتار کي وאري ڀڄڻ •

 تباه وري نه۽  يڃو يوك قبضو نه تي جائدאد يا يتكمل جي باشندن جي يكم •
 .يئي وڃك

ن سان مثال دنيا جي تاريخ ۾ كو هكڑو بهآهي كو   جنهن ۾ شكست کاڌل د
بت وאرو سلوכ كيو אهڑو  ن به ك هئا؟ אهي جنهن فاتح سان هجي ويومهر ۽  ؟ ۽ د

אنهن ۾ אبو سفيان جي گھر ! ۽ سندن پيارن سان كلور كيا هئا، ظلمن جي אنتها كئي هئي
زهؓ جي الش جي بيحرم  ملسو هيلع هللا ىلصهئي، جنهن فاتح وאري هنده به جي پياري چاچي حضرت אم 

ي  ڑيאهجوאب ۾ . كندي، سندس جگر كڍي ۽ چٻاڙيو هو بنده نوאزي ۽ كرم گس
ة אللعا جي ذאت ئي كري پئي سگهي، ڇو ته سندن مقصد هو  چڱائيءَ کي رאئج ”صرف ر

بت ئي ٻڌאئي . كشائي۽ نه ماِل غنيمت يا كشور “ كرڻ ۽ برאئي کي روكڻ אهو رستو 
بيشك אسان אڄ جا نا جي مسلمان، نفس جي چن ۾ گرفتار ٿي، אهو وساري ويٺا آهيون  .ٿي
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بت ئي دينِ  אسان אسالم جي نا ۾ هر قسم جي نفرت ۽ خونريزي کي  .אسالم جو بنياد آهي ته 
جھون پر ع אسالم قرאر ڏنيون ويٺا آهيون  .نه رڳو جائز ٿا 

ان ئيٻ اري جي عشق ج   اٿ هلن س
ليق جو سبب  ساري كائنات عشق جي سهاري هلي ٿي ڇاكاڻ ته אهو ئي سندس 

 :۾ هيٺيون ڳالهيون قابِل غور آهن אن سلسلي. آهي

 كسال كو به۾  رאه جي روحانيت. وٿ سگهجي پهچي ٽو بوب ئي ذريعي جي عشق •
 .سگهينه ٿو  אئيڌو به وک كه کانسوאءِ  אن

 رباني،ق ،آزאدي ،سخاوت ي،كني ،رحم. وٿ سيکاري אقدאر אنساني لىٰ אع ئي عشق •
 .آهن سوغاتون۽  يونڑعشق جون سوک ڀسچ ۽ אنسان ذאت جي خدمت س نت،

پهلو به  يوٻعقل جو  كبيش. آهي برאئي۽  آهي کوٽ ،خود غرضي آهي آهي، عياري۾  عقل •
 يڃر عقل گمرאهيءَ ۾ אچي وپ و،ٿ سيڏאهو אنسان کي ترقيءَ جي رאه به  ،آهي جو به آهي

 .وٿ يڃو يٿ۽ نفس אماره جو تابعدאر وٿ

ذه سكون ۽  کيسאنسان ظاهري ترقي ته كئي آهي پر سندس باطن کوکلو آهي، 
الفت ٿو كري. آرאم جي ننڈ نصيب نه آهي  :אقبال אن عقل جي 

 e  6     <و   ر     
   êë   êë زاêëرہ ق 

ن جي مقابلي ۾ عقل زماني ساز ۽ بهاني جنهل ۽ نيكي آهي، هوڏאنهن عشق سرאپا عم
، پر پنهنجن كرتوتن جو אلزאم مڑهڻ ڄاڻي ٿو كريعقل رڳو ٻ تي نكته چي . باز آهي
نه كندو، تنهنكري אقبال جو زور آهي ته عشق تي ئي پنهنجن عملن جو  كڎهن به اسبو
 :بنياد رکو
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  @      ûh ñ 
ل ق   رãDد  : ا

و وڌيك يورپ جي علم، عقل،  אقبال هو ته يورپ جي يونيورسٹ جو پڑهيل، مگر جي
، אوترو زياده عشق، אسالم ۽ تصوف جو  تهذيب، ترقي، سائنس ۽ معاشري جو مطالعو كيائ

ن جي دنيوي خوאه مسلمان. هن جو چوڻ آهي ته אسالم جو بنياد ئي عشق آهي. قائل ٿيندو ويو
ايل آهي مدي”. روحاني ترقي عشق ۾ ئي  نه ۽ عشق هك ٻئي کان אلڳ كري “ حقيقت 

 :سگهجن ٿا

دےِث ال :  @  a a  ق   ñِ د دے ا ال :     ا
مسلماني درאصل آهي عشق ۽ . پر אهو سرאسر غلط آهي“ مسلماني آساني”چوندא آهن ته 

جن جي زندگي جي باري ۾ ته كو  ملسو هيلع هللا ىلصعشق آسان آهي؟ حضور پاכك ٿو چئي ته 
پڑهي ڏسي ته كڎهن كو آرאم كيائون؟ هميشه א تعالىٰ جي رאه ۾ جدوجهد كندא 

سان مقابلو مگر معاشري کي به درست  جي زيادت ۽ منهن ڏنائون نه صرف كفار. رهيا
ي جنگ كانه هئي، پٿر جي ب ڀڃڻ تي . كيائون، אخوت ۽ مساوאت کي رאئج كيائون אي

و معاشي ۽ معاشرتي هكجهڑאئي قائم كرڻ تي جهڳڑو هو درحقيقت رسول . جي
אن وقت عربستان ته برאين جو . کي ختم كرڻ آيا هئا جي אهميت جن ماسوא א ملسو هيلع هللا ىلصكر

مركز هو، جن کي ختم كرڻ الِء جهاد كيائون، تنهنكري אقبال هن غلط فهمي کي دور 
 :كرڻ الِء فرمايو

 ëê   ا ê  م ر  ñ دث 
ن    ںñ    گ ٓا

אبتدא ۾ به . אهو پنڌ ڏאڍو אڻانگو آهي، تنهنكري אسالم ۽ تصوف جي رאهه به אڻانگي آهي
اعيل عليه . قربانيون ته אنتها ۾ به حضرت אبرאهيم عليه אلسالم پنهنجي پياري فرزند حضرت א
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. لىٰ جو حكم آهي ته مان توکي אن جي رאه ۾ كهي قربان كريانאلسالم کي چيو ته رب تعا
اعيل אن وقت ٻار هو پر چيائ ته بابا سائ دير نه كر، مان تيار آهيان حضرت . حضرت א

ؓ ي قرباني א پاכ خاطر كربال אمام حس ميدאن ۾ ڏني سو به عشق جو  جي جيكا تار
 . معجزو ۽ معرאج هو

h: 6،دہ ؤ ر ñ ِن  م دا
ñ e اس 6  ا ا  ا6

جان يا زندگي به אن جي ڏنل آهي،  .جان جي قرباني ڏيڻ عاشق الِء كا وڏي ڳالهه نه آهي
. ڇو ته ٻڎيءَ جا ٻيڻا ٿي ملندא. زندگيون عطا كندو ؤجي هك زندگي ڏبي ته אن جي بد س

ون كيڎيون هيبت ناכ آهن، درياه سهڻيَء جي دل کي كا پروאه كانهي ته درياه جون موج
و אونهو آهي  .كي

ءَ  يڻپا  .ليکي س ۾ يءَ ڻسه ،ڙوٻ پ

بوب جي رאه ۾ جان جي قرباني به ڏنائ ته كا وڏي ڳالهه كانهي، אهو  جيكڎهن
بوب تي אحسان كونهي  .كو 

 ؛ڄڻس وروٿ وڑهكته  ينءَ،ڑوي جي مري
يونك اروچيٻدر  ين،ٹ يڑجه تو  .ي

مه چوي ٿو ته نفس אماره کي سڌאريو ته جيئن برאئي ڇڎي نيكيءَ جو رستو אختيار عال
جي صورت אختيار كندو ۽ عشق مطمئنه يا نفس لوאمه نفس  ،پوِء אهو نفِس אماره. كري

هن אصالح ۽ تبديليءَ کي . אهو نفس אماره عشق کانسوאِء ختم ٿيڻو نه آهي. سندس ره بڻبو
جهائي ٿو  : عالمه هك سٹ ۾ 

 Bار:رِ   را  @  
 .)ائيڻب رאرك حيدر کي אبولهب جينفس (
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نيون א  عشق جي وאٽ ۾ پهريون پهريون شرط אهو آهي ته א وאرن جون دوستيون ۽ د
אهي پنهنجي نفساني خوאهشن کي مٹائي אالهي خوشنودي جا طلبگار . پاכ خاطر هونديون آهن

ُب ِ א َوאلۡبُ ”. ٿ ٿا
ۡ ِ אَא لك سان . אنهن جو بنيادي אصول ۽ طريقو آهي“ غض  هو مالك א

حضرت علي . سگهي نه ٿيرشتو جوڙين ٿا، هنن کي كابه دنيوي طاقت مرعوب كري 
ن جي سي جڎ. كرم א جو مثال אک آڏو آهي ي چڑهي کيس تهن جنگ جي ميدאن ۾ د

ٻيو كو هجي ها . نهن ٿك אڇالئيخنجر هڻڻ وאرא هئا ته אن كافر سندن منهن مبارכ ڏא
ائي خنجر جا ڏه وאر كري هكدم ختم كريس ها ِ . ته هك جي  خدא کيس  مگر ش

هاڻي جيكڎهن ماريندس ته אن ۾ منهنجي אنتقامي جذبي جي ڦيٹ ”ڇڎي ڏنو ۽ فرمايائ ته، 
אن کي چئبو آهي جيئڻ “ .هوندي، אڳ ۾ صرف א پاכ جي رאهه ۾ قتل كري رهيو هئس

ان آندو ۽ مسلمان ٿيو. א جي خاطرمرڻ  ونو ڏسندي ئي، אن كافر א  .سچي دين جو אهو 

  نفرتن ۽ خود غرضين کن، نيڀس
  آهي ئي عشق جو عالج

ر a دؤدر ِ قآ a8 آدم úقا  از اa8ار 
ِ   ں ٓاñ زازاؤ: ا ف a اؤ 

دؤ : از : aام ٓاد 6 ا    ٓادِمں:    ا
 .آهي ته ئي אسرאر جو عشق אوالد جو آدم آهن، آثار جا عشق هر پاسي ۾ جهانن نهيٻ(

ان تائ  کان زم آهي، وאري אالهي نائبجي تقدير زم تي  هن  .آهي ته ئي تفس ندسس آهي وجآ
ان مرتبوجو  אنسان אم جو אنسان تهذيب אصل ،آهي انهونٿم به کان آ  .)ته آهي ئي אح

 ،نفس אماره جي ڄار مان پاڻ کي كڍي ،אنسان پنهنجي אصلي مقام کي سڃاڻيكاش 
 .عشق کي پنهنجو ره بڻائي ته منزِل مقصود پري نه آهي
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ق    دراز ا ؤؤ دؤر  aِل 
êë ê آہ<ود  5 د <و 

،ڏ يڍאڏته  آهي منزل جيعشق (  !)يڃو يوٿآه ۾ ئي طئي  كعشق جي ه سفرجو  يصدאهو  پر ورאنه

بور آهن، تنهنكري  אنساني قلم ۽ زبان אالهي عشق کي بيان كرڻ کان قاصر ۽ 
از جو رستو אختيار كيو آهي  جڎهن. حقيقت شناسن אن حقيقت کي بيان كرڻ الِء 

آهي ته  אن جو مطلب אهو نه“ .شرאب پيءُ، ته אهو توکي نفس مان آزאد كري”صو چوي ٿو، 
جي جام  ش مان نكري بدمست ٿئي پر مقصد آهي ته אالهي عشقאنسان شرאب پي پنهنجي هو

خودي يا وجد طاري ٿي وڃي، جو אنسان کي پنهنجي ذאت جو كو אحساس ئي نه ي۾ אها ب
جھڻ الِء ظاهري زبان آهي، پنهنجا אصطالح آهن، ج صوفيانه شاعري جي پنهنجي. رهي ن کي 

 :بقول غالب. אن جي حقيقي معنىٰ پروڙڻ ضروري آهي رאنگھي،אومعنىٰ وאري تهه 

a ِہ 
  ñ >  h: دہ ؤ    a 

خود کوٹن سكن جو وجود به سچن جي . آهن ته موجود کوٹا سكاباقي هر طبقي ۾ 
سو کوٹن کي . يجي אصل نه هجي ته نقلي يا کوٹي چيز به نه جوڙي وڃ. وجود جي گوאهي آهي

اِء تسلي ٿيڻ گھرجي ته هن نقل جو אصل به ضرور هوندو ان کڻڻ جي  صرف . پسي، سچن تان א
صوف وאري لباس پائڻ سان ۽ ڍونگ رچائڻ . سچي دل ۽ طلب سان ڳولڻ جي ضرورت آهي

عام  و صووري حق جي شناس رکڻ وאر نه ئي ي سگهي ۽سان ته كو صو كونه ٿو ٿ
 :جيئن فارسي ۾ چيو אٿن. لكي سگھي ٿو لباس پائڻ كري

شê اœCê ر  @ 
ازِ  را ثا

 .)ويندس يڻاڃس به پوءِ کي  روپ אصلمان تنهنجي  پهرين، ويس وج نگڍ يا رنگ به يڑهكچاهي  تون(
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†7  
   ملسو هيلع هللا ىلصعشق رسول

لِ  ا     ؤا ِ a ا َ َؤ a    ر ا @h 
ئ ال  :a: @   ê aرگااز<ê ن5ََا

  .آهي يٿ عطا روش کي ڈچن مان چهري نورאني جي وهانא دאر،منه جا אنسانن۽  سردאر جا سونهنאي (
ي  .)آهيو عظيم ئي توهان بعد خدא وتاه،ك قصو ؛كن نه آهي  عريف جو حق אدא كرڻت אوها

 وڌيكن سالن جي هن قد دنيا ۾ א پاכ طرفان هك لک کان چيو وڃي ٿو ته هزאر
אهي پيغم پاכ هر خطي ڏאنهن هر . پيغم אنسان ذאت جي رشد ۽ هدאيت الِء موكليا ويا

دنيا ۾ هك ئي وقت تي هك کان وڌيك א تعالىٰ جا پيغم هوندא . زماني ۾ موكليا ويا
مد خري ن سيدل אڳ سڀ کان אفضل ۽ آאٹكل ڏيڍ هزאر سا. هئا رسل حضرت  א

ت אللعا ۽  ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  א پاכ جو آخري پيغام، قرآن حكيم، نسخئه كيميا کڻي ر
 .بوب رب אلعا جي حيثيت ۾ ساري جهان جي هدאيت الِء تشريف فرما ٿيا

کانسوאِء صحيح معنىٰ ۾ كوئي  ملسو هيلع هللا ىلصجهڑي طرح א پاכ جي ذאت کي حضور سيد عا
مدي جي حقيقت کي به كو אنسان پنهنجي به سڃاڻي كو نه ٿو سگهي، َאهڑي طرح مقام 

غرب نه ٿو عقل، فهم ۽ אندאزي سان پوري طرح سڃاڻي  شرق ۽ رب א سگهي سوאِء אن رب א
ت אللعا كري موكليو حقيقت אها آهي ته عرفاِن אالهي جو حصول . جي جنهن ک ر

مديه جي عرفان  كن آهين کانسوאءِ حقيقت   :جيكو אن منزل تي پهتو تنهن ٻئي جهان کٹيا. ا
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ؤراال   ل    ؤ س   @ 
ل ں آپ 5 ںaا  ں  h:

 :رسول پاכ جي كنهن نيك אم چيو آهي

 یدار ِ  ٰ  دِم@ ِ
ں  ê یدار@  دارê آ9

  ؛آهي به ٿه سفيدوאرو  موسىٰ ۽  زندگي عطا كندڙ دم وج ىٰ عيس ،حسن جو يوسف ٽوتوهان (
 .)آهي سر يليكא هان وٽتو سارو سو آهي به جههك يكجي ٽو بوبنسڀ 

پر ه صرف ٹن אنبيائن جو سوאل نه آهي، بقول عارف رومي سڀ אنبيا عليهم אلسالم 
ايل آهن  .سندن ذאت پاכ ۾ 

مِم  ا êا 
 êد       آ @

د(  .)آهن موجود۾  אن אنگ ڀس تائ نوאنويته  وٿאچي  ؤس جڎهن .آهي نالو جو אنبيا لي نالو جو ملسو هيلع هللا ىلصא

بصورت وڻ ٻوٹا ۽ جن هك אهڑو ته الثاني باغ آهن جنهن ۾ سڀ خو ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ
جن فرمايو،  ملسو هيلع هللا ىلصحضور. د آهن، جن جي خوشبو هك ٻئي کان نرא آهيوخوشبودאر گل موج

ق کان ليساري يع (۾ هو  جي وچ پاڻيءَ ۽ مٹيءَ אڃان س جڎهن آدم وپيغم ه به وقت مان אن”
אن  “.، مون کي مقصد جي تكميل الِء آدم کان به אڳ אبتدאِء آفرينش ۾ مقرر كيو ويو هو)אڳ

ي عظيم حيثيت ۽ אعلىٰ ترين مقام آهي ملسو هيلع هللا ىلصمان ظاهر آهي ته حضور پاכ . جن جي كي
ا א تعالىٰ جلشانہٗ قرآن پاכ ۾ذكر  سندن אن אعلىٰ رت جو  :فرمايو آهي جا

ُّ ۡن مَ {  }אَ  َאَطاعَ فَقَۡد  ِطِع אلرَُّسولَ ي
 )4:80ن قرآ .جي אطاعت كئي تنهن بيشك א تعالىٰ جي אطاعت كئي ملسو هيلع هللا ىلصجنهن رسول(

} َ  }َركَكۡ لَكَ ذِ  َناعۡ َوَرف
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 )94:4قرآن  .آهي فرمايو ڻرك بلند ئي کي כمبار ركذ جي אوهان אسان جاحبيب אسانאي (
  }אلَۡهَوىٰ  يَنِطُق َعنِ َوَما {

 )53:3قرآن . الهائنڳ نه ٿا سان خوאهش۽  مرضي پنهنجي ملسو هيلع هللا ىلصهو(
ۡ رۡ אَ َوَما { َ  الَّ אِ  َناكََسل ۡ ۡ  ةً َر َ لِّل ِ َ  }َعا

لوق الءِ کي هر زمان،  ملسو هيلع هللا ىلصאسان توهان( ت كري موكليو آهي مكان ۽   )21:107قرآن  .ر
بُّوَن אَ  نتُۡم كُ  ِאنقُۡل { ِ َِّبُعونِي ُ ِۡببۡکُُم אُ  فَات ُ{ 

منهنجي تابعدאري  پوءِ  ته ريوك اٿ بت سان א توهان هنكڎجي چئو کي אنهن ،بوب منهنجاאي (
بت  ريو،ك  )3:31قرآن . دونفرمائي ڻركته א به توهان سان 

َِّذيَن  ِאنَّ { ۡ אَ אِ فَۡوَق אَ يَدُ  يُبَايُِعونَ  ََّاאِ  يُبَايُِعونَكَאل  }ِديِهۡم ي
 انٿم نٿאنهن جي ه ؛آهن يئك بيعت سان א درحقيقت تن يئك بيعت سان توهان نج ملسو هيلع هللا ىلصن אي(

 )48:10قرآن  .آهي ٿא جو ه

ن ٻ هنڌن تي به قرآن  ملسو هيلع هللا ىلصאهڑي طرح حضور پاכ ۾ ذكر  ركجي شان ۾ كي
 :جي حقيقت جي نشاندهي كئي وئي آهي ملسو هيلع هللا ىلصحديث قدسي ۾ ن پاכ ٺيه .آيل آهي

  كفالا خلقت אال كلوال
 ).ها ريانكئي پيدא نه  ائناتك هيهان ته  ريانكتوکي پيدא نه  جي بوبאي (

جو ذكر پاכ آهي، ڇاكاڻ ته جيكي به وڏא صو  ملسو هيلع هللا ىلصهن باب ۾ عشق رسول
. آهي ملسو هيلع هللا ىلصالمي تصوف جو بنياد ئي عشق رسولبزرگ ۽ مصنف ٿي گذريا آهن، אنهن مطابق אس

رسلئي  پاڻ א پاכ جلشانہٗ  جو ذكر خ بلند فرمايو آهي، ٻي كنهن به ن  ملسو هيلع هللا ىلصسيد א
א كتاب حضور. پاכ يا كنهن به ب بشر الِء אيئن نه فرمايو ويو آهي ت  ملسو هيلع هللا ىلصجي جن جي س

א كنهن به شخصيت بابت كونه لکيا ويا سندن بي مثال . آهن پاכ تي لکيا ويا آهن אي
زندگيءَ جو هر هك پهلو روز روشن جيان عيان آهي، مگر ٻ אنبياء سڳورن جي زندگي 

قدرت جو אهو אعزאز אن كري آهي ته دنيا . سگهجي نه ٿيتاريخ جي كسوٹيءَ تي جاچي 
سندن אسوه حسنه تي عمل كري جيكا قرآن حكيم جي عملي تفس آهي، زنده قرآن 

بت ۽  هر مسجد. پاכ آهي ۾ پنج وقت ٻانگ ٿي אچي هر ٻانگ ۾ سندن אسم گرאمي 
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كا گھڑي אهڑي كانهي جو دنيا جي كنهن . عقيدت جي بلند آوאز سان پكاريو ٿو وڃي
هر ! جو ذكر با آوאز نه ٿيندو هجي ملسو هيلع هللا ىلصنه كنهن حصي ۾ ٻانگ نه אيندي هجي ۽ ن سائ

ن نه پڑهيا وڃن ته א تعالىٰ تي درود ۽ سالم پڑهيا ٿا وڃن، جيكڎه ملسو هيلع هللا ىلصاز ۾ حضور پاכ
از ئي قبول نه آهي אهڑي طرح كا گھڑي אهڑي كانه ٿي گذري جنهن ۾ سندن  .وٽ אهڑي 

، كٿي نه كٿي، مٿانئن درود ۽ سالم جون سوکڑيون نه موكليندو هجي مٿن  .كو אُم
هر مسلمان جڎهن . درود پاכ אنسان ته ڇا بلكه א پاכ ۽ سندس مالئك به پڑهن ٿا

 .لمو پڑهي ٿو ته אن ۾ به سندن אسم مبارכ موجود آهيك

ُّونَ  َوَمَالئِکَتَهٗ  אَ  ِאنَّ { ِّ يَا  يَُصل ِ َُّهاَعلَى אلنَّ َِّذينَ  َאي ُّوא آَمنُوא אل ُموא هِ َعلَيۡ  َصل ِّ  }ِليًماتَسۡ  َوَسل
ان وאرא אوهان به م( ٿانئن صلوאت ۽ بيشك א ۽ سندس مالئك به ن تي صلوאت موكل ٿا، سو אي א

 )33:56قرآن . سالم موكليو

حقيقت ته . هي אها هس آهي جيكا هن كائنات جي وجود ۾ אچڻ جو سبب آهي
الهي آهي ته نه زبان کي  جي مضمون  ملسو هيلع هللا ىلصجو عشق رسول ،طاقت آهي، نه وري قلم کي ئي 

كيڎو نه عاشقن سهڻو . کڻي لک كوششون كجن ڇو نه سان אنصاف كري سگهي، پوءِ 
 :يچيو آه

و  ر  ب  د aار   ز ؤ 5
ل     ñ م @  اد ز 

 .)الئق نه ٿيندو گھنڻ نا يج توهان به ته ،وئانڌ سان گالب۽  كمش کي وאت پنهنجي يڻک بار هزאر(

جن تي درود ۽ سالم پڑهڻ جو كهڑو אنعام ۽ אجورو آهي، אهو كو  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ
אنگريزن خالف بغاوت  مؤالناجڎهن  .کان پڇي ڏسي شق رسولعا مدعلي جوهر جهڑي مؤالنا

نه ٿو چئي ته . رهيو هو ته به هن کي درود پاכ ورد زبان هو ڀوڳيجي جرم ۾ قيد تنهائيءَ 
ي ب به ۽ אهاضرور ٿي مگر  ،مهرباني ٿي كهڑيجي  ملسو هيلع هللا ىلصسگهجي ته مٿس א ۽ אن جي رسول

 .مان ٿو مليאشعار  چيل אن وقت جي אن حقيقت ڏאنهن אشارو سندن. אنتها
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 ñ  را     ñ   دن  
   ëê          ؤہ   ñ  

ؤں    hاج  7 ñ  

ث  اب    ñ   ñ ان  
      ñ درؤدؤں   ã     و> ñ  

<ق ؤ  ا   اؤر ا ñ  اک  : ñ  
ءَ تي هر كو رشك !جا ڀاڳ ڀال هئا مؤالنا ِ  سندس خوش نصي كندو، جو אس
אهي سڀ درود پاכ جو  .ماڻيائ א۽ مشاهد ٿيون ن אيڎيون كرم فرمايونجومؤال فرنگ تي 
ڀال رب تعالىٰ אن بندي تي كيئن نه مهربان ٿيندو جنهنجو ورد زبان سندس . نتيجو هيون

 . جو אسم گرאمي هجي ملسو هيلع هللا ىلصبوب

اں êë ز م ٓا ëê ر   5   
 êC aقی@ aز ں  ی 

  ۽ عشق رسول  رام صوفياِء
مد مصطفىٰ  کي سڀ کان وڏو صو ۽ سڀ صوف جو مرشد  ملسو هيلع هللا ىلصصو بزرگ حضرت 

پوِء جيكا هس آهي سا  کان سگهي، پر אننه ٿو א پاכ جو ته كو به شريك . جهن ٿا
بت سان هلڻ ملسو هيلع هللا ىلص صو بزرگ حضور .جي آهيملسو هيلع هللا ىلص ول پاכرس جن جي نقش قدم تي 

وي كندي پنهنجي زبان ۽ صدق دل سان سندن تعليم کي قبول  چاه ٿا ۽ سندن معنوي پ
جهندي سندن אسوه حسنه تي هلڻ پنهنجي אالهي حضور جن جي فرمان کي فرمان . كن ٿا

جهن ٿا مد مصطفىٰ א پاכ ۽ سندس . الِء الزم  ۽  رאز يي وچ ۾ جيكجملسو هيلع هللا ىلص بوب 
 :بقول אقبال. کي به كانهي فرشن جي خ ته ت نآه رمزون

وق <ق ِن    h  ؤ    ر
a را6ñ 5ًا:     

 .)انهيك خ به کي اتبك اً رאمك جي نتنه آهي رمز اكجي۾  وچ معشوقعاشق ۽ (
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 : شاهه صاحب אن رمز کي وري هيٺ لفظن ۾ بيان كيو آهي

د دאح  فرق؛ ميم وچان ،۾ ڻپا א
 .۾ الههڳ אنهيءَ  عا، مستغرق آهي

مود ي هن خيال کي تقريبًا  شاهه صاحب کان گهڻو אڳ فارسيءَ جي صو شاعر  شبس
 :اً ساڳ لفظن ۾ بيان كيو آهيبتقري

hق  ز ا  ا  ا 
 êق ا:     دراںh 

د (  .)آهيميم ۾غرق  אنهيءَ جهان  سارو ۽ آهي فرق جو ميم كه تائ אحد کانא

 :جي شان ۾ عارف رومي چوي ٿوملسو هيلع هللا ىلص آقاِء نامدאر

ںa8ؤر ؤ   ر  @ 
 a  ؤ a ں  h  

 .آهي نور جو جان جي אسان ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  مد پيشوא۽  سردאر جوאسان (
 .)آهي ڙندك شفاعت جي گنهگارن۽  آهي لوڀکان  ڀس

ام بلند آهي، جنهن تي پهچڻ آسان نه آهي ۽ אن کان אڳ وڌڻ حقيقت  مدي جي منزل 
يل به وڌي نه سگهيو، . جو ته كو سوאل ئي پيدא كونه ٿو ٿئي مقرر حد کان אڳ ته حضرت ج
بوري ڏيکاريندي چيائ ته،  و به אڳ وڌ ته منهنجا پر  جيكڎهن”پنهنجي  هك وאر جي

 . هس وڃي אن منزل تي په ج كنهن کي پهچڻ جي طاقت ناهي مگر هيءَ “ .سڑي ويندא

 :حديث قدسي ۾ آيل آهي

هو منهنجي بندو به وك هنڎج هو  هنڎج .وٿ ايانڻب بوب پنهنجو کي هن مان ته ئيٿ وٿ و
 سان ننك منهنجي هو۽  وٿ انڃو جيڻب اعتته مان سندس  وٿ جيڻب بوب منهنجو
 يٿمان هن جا پ  ؛وٿ سيڏ۽ هو منهنجي אک سان  وٿ انڃو يٿهن جي بصارت  ؛وٿ يٻڌ
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ن سان هلي  وٿ انڃو  زبان منهنجي هو۽  وٿ انڃو يٿمان هن جي زبان  ؛وٿ۽ هو منهنجي پ
 هنڎج۽  وٿ ريانكکيس عطا  ڀسو س وٿبه گهري  جههك يكجيهو  ؛وٿ الهائيڳ سان
 .وٿ يانڏ پناهه کيس مان ته وٿ گهري پناهه

ي سگهندو ته אن אنسان جي كيڎي طاقت هوندي جنهنجون אکيون، كو אندאزو لڳائ
ساڳي  بالكلكن، هٿ، پ سڀ א پاכ آهي ۽ جيكو سندس حفاظت ۾ آهي؟ 

كيڎو نه سندس אندאز دلنش  ؛هنيو آهي حديث جو نعرو عارف رومي پنهنجي مثنويءَ ۾
 :سندس دل جي پكار آهي. آهي

ہ ام ؤ ز  9  ں  ز  ں  ز ا ؤ    ں 
ش ؤ د   اؤ :  ر a8ا  ؤ اؤ :  

ںú ا:úa ا hاث اؤ اؤالِثآ   ê ذراث  
ê از   ان از <   ان  از   از  

hا د ق : ہ را دای ں   ê د   ہ د: :
ñ دهللاñ اؤ  @ e وم ê از  د هللا: @ 
   از          ن   از د

 .“آهيان”ته  ئي تڎهن گھورجان  انئسٿم .سبب پنهنجي نه۽  هيانآ ريك جي بوب مان زنده(
 .ري ڇڎيومك پنهنجو۽ هن سرאسر  و سٹو مان ،אٿم وس ئي سندس پ۽  ٿه ن،ك אک،
 .حسن ٿو بکي سندسمان  يذر ي هرج تَن منهنجي هكبل ،ته آهي ئي ذريعي بوب ٻڌڻ ،ڻسڏ هي

 .آهي منجھانساقيءَ  هكنه بل ۾شرאب  مس آهي، وאري جو وڄائڻ هكبل نه جو بانسري ُسر
 .يوك طوאف سان دل سچي אريڌچو جي عك ۽ وڏٺ کي א تو ته ڻاڄ אيئن ته ئهڏٺ کي مون هنڎج

 .مان آهي כبارم جي حلق ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  مد حضرت گرچه آهي، ڻالهائڳ جو א ڻالهائڳ جو هن
، ياٿ مست سان ديدאر جي ساقيءَ  אسان هنڎج  .)س ئيك حاصل بقا مان فنا ٿيندي ئي مست ته س

جو ۽ درويش خدא مس جو جن وڃي حقيقت  ملسو هيلع هللا ىلصאهو آهي אعلىٰ شان سروِر كائنات
ضرت جڎهن. جو مشاهدو ماڻيو جن  ملسو هيلع هللا ىلصحن جي جنگ ۾ مسلمان پسپا ٿي رهيا هئا ته آ
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 אيئن .گهوڙي تان لهي پٿرين ۽ مٹي جي هك مٺ ڀري كفار جي لشكر ڏאنهن אڇالئي
 ملسو هيلع هللا ىلصאن وقت حضور. كندي كافرن جو لشكر אنڌو ٿي پيو ۽ شكست کائي وٺي ڀڳو

  :جي وאت مبارכ مان هي لفظ نكتا
طلب ذبك אنا אلن ال  אنا אبن عبدא

طلب مان ؛نه آهيان وڙوك آهيان، ن مان(  .)آهيان مان אوالد جي عبدא

 :حق تعالىٰ אن جي گوאهي ۾ فرمايو۽ 

ٰ  َرَميَۡت ۡذ اِ  َرَميَۡت َما  وَ {   } َرَمىٰ نَّ אَ كِ َول

 )8:17قرآن  .آهي الئيڇא تعالىٰ  א پر آهي الئيڇא نه توهان ٺم جي يءَ ٹمאها (

 ملسو هيلع هللا ىلصن אكرم رب پاכ آهي، ڇا لست آهي، ڇاصو مست א אنسان آهي، ڇا ڇا
تصر جوאب عارف روميءَ جي مٿ چند شعرن ۾ آهي جن کي نعرهِء  آهن؟ אنهن سڀن جو 

 .مستانه ئي چئجي

دود آهي، אهي پاڻ  مؤالءِ  روم وٽ دنيا جا بادشاهه فاني آهن، هنن جي حكومت 
ت אللعا. ور آهنب  .سان تا قيامت قائم رهنديجي بادشاهي א جي عنايت  ملسو هيلع هللا ىلصپر ر

 ê ددں :
ê6 ا ñh ÿ  

د پر رهي، وٿ بدلبو وكس جوبادشاهن (  .)آهي قائم قيامت تا وكس جو כذאت پا جي ملسو هيلع هللا ىلصא

رسل دنيوي بادشاهن جي سكن . جو وڏي ۾ وڏو معجزو آهي ملسو هيلع هللا ىلصقرآن پاכ ختم א
כ هن سكي جي حفاظت جو ذمو پاڻ تي کنيو آهي ۽ کي پائدאري حاصل نه آهي، مگر א پا
אلهامي كتاب سوאِء قرآن حكيم جي  كو بهدنيا ۾ . אهو قيامت تائ دאئم ۽ قائم آهي
بادشاهن کي خوشامدڙين ۽ درٻارين جي ضرورت هوندي . پنهنجي אصل صورت ۾ نه رهيو آهي

رسل ن تي درود خود سندن خالق، ڀال جنه. אنسان جي ثنا کان بي نياز آهن ملسو هيلع هللا ىلصآهي، مگرسيد א

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



  ‡  ملسو هيلع هللا ىلصعشق رسول

165 
 

مالك ۽ معبود א تبارכ جي ذאت پاכ پڑهي، تنهن کي אنساني تعريف ۽ توصيف جي 
تاجي كو אنسان سندن ثنا ٿو كري ته אها به  جيكڎهن۽ ضرورت آهي؟  كهڑي 

ند ٿيندس  .پنهنجي الِء فائد

رِ ا    در ا
  6ہ : را

مد نه۽  آ،אنتظار  جو تعريف جي אسان کي تعالىٰ  א نه(  .)وאجھائي وٿ الءِ  ثنا ملسو هيلع هللا ىلصئي 

بوب مگر زندگيِء جي سکن ۽ عياش کان كوه دور، غري ! א، א رب تعالىٰ جو 
، مظلومن جو مددگار، אڙين جو آڌאر، سخ جو سردאر، مگر كڎهن  سن، يتيمن جو وא جو 

ل ماڙيون نه . אئونبه پيٹ ڀري ماني نه کاڌ هو نه ويا، پنهنجي الِء  ٺهرאيائون،  لذيذ طعامن جي و
اظ سان به سندن قدمن  فظ الِء سپاهه مقرر نه كيائون، حاالنكه دنيوي  ۾ پنهنجي 

پر  ته پري رهي،ع كرڻ  ،دنيا دولت ملسو هيلع هللا ىلصجهانن جا سردאر ٻنهي. אشرف جا ڍير هوندא هئا
پنهنجي  .ت ٿيڻ کان אڳ ۾ ئي غري ۾ ورهائي ڇڎيندא هئاجيكا به وٹن אيندي هئي سا رא

نن کان אنتقام وٺڻ ته پري رهيو بلكه بد دعا به نه ڏنائون بوب شخصيت تان . د אهڑي 
 . پنهنجي جان ۽ مال، ٻار ۽ ٻچا، אبو ۽ אمان به قربان كجن ته به گهٹ آهي جيكڎهن

@  ëêêC  ë ادا ê ا 
ي بدبخ آ ت אللعا جي نسخئه كيميا کي وساري، دنيا جي پر אسا هي جو ر

א سائ جو ته אسان سان  بقول אقبال ننڍڙن خدאئن ۽ אنساني ب جي پوڄا ۾ پورא آهيون، ورنه
 :אهو پكو وאعدو آهي ته

 ñ  ےa    @ ؤ @  
 ëê ں   a 8    ے ح ؤa  ñ 
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جي مثنوي حضور پاכ جن جي ذكر ۽ تعليم سان ڀرپور آب حيات عارف روميءَ  
هن عاشِق رسول جي جاِء سندس قدمن ۾ هوندي، . درياه آهي אڻکٹ وهندڙ سدא جو هك

 :حافظ خوب چيو آهي .جنهن الِء دنيا جا شهنشاهه به سكندא۽ سڌون كندא

ِ ارا6 ِ  م :  @  
د  را6    @ہاب 

 .)سي ئي هوش ۾ آهن پيتو، پيالو جو بت تنهنجي جن آهن، غالم جا نڻني نرگسي تنهنجي بهدאر تاج(

  ملسو هيلع هللا ىلصائنات۽ سرور  شاهه
ر  شاهه صاحب جو هادي، شاهه صاحب جو ره ۽ شاهه صاحب جو مرشد سيد א

کانسوאِء ٻيو ك ٿي سگهي ٿو؟ א پاכ طرفان سندن شخصيت هك وڏي  ملسو هيلع هللا ىلصسل
حسان آهي ۽ هر سچو مسلمان صو سندن قدمن جي خاכ کي אک ۾ عنايت، אنعام ۽ א

ت جو אنعام حاصل كندو آهي صو سندن  كو به. سرمي طور אستعمال كري، بص
 .رس کي ڇڎي ٻيو كو به رستو אختيار نه ٿو كري سگهي

ال شريك آهي، ساري طاقت جو  شاهه صاحب جي نزديك א تعالىٰ وحدهٗ 
مد مصطفىٰ سرچشمو آهي ۽ هن هي بوب حضرت  الِء خلقي  ملسو هيلع هللا ىلصءَ ساري كائنات پنهنجي 

شاهه جي رسا ۾ سڀ کان אول تعريف א پاכ جي آهي، سڀ تعريف بيشك אن کي . آهي
 :جڳائي

َ جو ،ىٰ َאول א َعِليُم، אعل َ  ي؛ڌَڻِ عا
؛ ، قائم آهِ قد  قاِدُر پنهنجي قُدرت س

، وאِحُد، َوۡحَدهٗ، رאزق، َربُّ   َرِحيم؛ وא
دُ  چئِي ي،ڌڻسو سارאه سچو   يم؛كِ حَ  َ

ُ،كَ  ڻپا ريك  .جي جهان ڙَ جو ونڙُ جو ِر
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رسل د بعد هكدم ئي سيد א سندن مطلب . جو ذكر كن ٿا ملسو هيلع هللا ىلصא پاכ جي 
تصر ئيبعد אز خدא بزرگ تو”، ته אهو ئي آهي  “.قصه 

اَن؛ َكَوۡحَدہٗ ال َشِري  لَہٗ، جن אُتوس א
 لِساَن؛ ڻسا قَلَب  ي،ڻِ ارَ ك مَّدُ ُ  يوڃتن م

 .اאولئ نه نهنك ڑِ אُوِء فائَِق ۾ فَرمان، َאَوت

هنن ۾ وڏو אهم نكتو آهي جو . حقيق تان پردو هٹائڻ الِء هي ٻه بيت ئي كا آهن
ان آڻي ته پوِء אهو الزمي  شاهه صاحب بيان فرمايو آهي ته א پاכ تي جيكڎهن كو א

بوب   يءَ يءَ سان مڃي، ڇو ته א تعا هکي به زبان ۽ دل جي سچائ ملسو هيلع هللا ىلصمدآهي جو سندس 
جيكڎهن كو چوي ته مان א کي . كائنات سندس كارڻ ۽ سندس خاطر خلقي آهي

مد ڃڻ مڃان، ته پوِء א پاכ کي مڃڻ بي معنىٰ آهي، بلكه نه منه ٿو کي  ملسو هيلع هللا ىلصته مڃان ٿو، پر 
عالىٰ جو مقرب مالئك هو، هميشه سندس عبادت ۾ يل به א تאيئن ته عزאز. جي برאبر ٿيندو

بت ۽ אهو  بت جو אظهار كيائ پر چيائ ته אها  مصروف هو، حق تعالىٰ سان پنهنجي 
א پاכ جي بيشك ! عشق ئي ته آهي جيكو آدم کي سجدي كرڻ کان روكيس ٿو

کيس هميشه  هن وڏي عبادت كئي، ساڻس عشق به هئس، مگر جڎهن فرمان نه مڃيائ ته پوءِ 
 .الِء لعن قرאر ڏنو ويو

هنن وٽ حق تعالىٰ . مٿيان بيت صوف جي بنيادي عقيدن جي عكاسي كن ٿا
تار به אهو ئي آهي ۽ سندس ئي . الشريك آهي ساري جڳ ۽ جهان جو مالك ۽ 
مد مصطفىٰ . حكمرאني آهي ت  ،کي پنهنجو نائب אول ملسو هيلع هللا ىلصهن حضرت  ن آخر אلزمان ۽ ر

كائنات جي وجود جو كارڻ به سندن ذאت پاכ آهي، سندن . ڻائي موكليوאللعا ب
بت آهي بت א سان  دאري آهي ۽ ساڻن  دאري אالهي فرمان  .فرمان

رسا جو جنهن به ٿورو گهڻو مطالعو كيو هوندو ته هو آسانيءَ سان چئي سگهندو ته 
رت جو گهرو مطالعو شاهه صاحب قرآن پاכ، حديثن، تصوف جي علم ۽ كارساز جي قد
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س هئس ۽ فطرت جي رאزن ۽ رمزن کان به آشنا هو אهو . كيو هو، علم אدب تي به وڏي دس
مد وٽ پڑهيو هوندو، ٻي كنهن هنڌ به . جيهسگنه ٿو كيئن ٿيو تنهن الِء پورو چئي  مال نور

، م אالهي ڏאت  سچ אيئن آهي ته אها. ٿو ڏسجي ورمعاملو אن کان مٿڀ אصلگر تعليم ورتي هوندאئ
هئي، سندس رسالو عام אستادن جي تعليم جو نتيجو نه آهي پر خدאدאد علم جو نتيجو آهي جو 

 : عارف رومي كيڎو نه درست چيو هو. א پاכ پنهنجن پيارن بندن کي عطا فرمائيندو آهي

ِ دازëê دلا @  êاز  ñد رب ص @  
ب ؤ     8 را اؤ  ب ؤ    6  اد 8

 .مل ٿي تعليم אهاخاص طرفان تعالىٰ  א هكبل ملي،نه ٿو  مان تبكم علم کي دلאھل (
 ).آهي אستاد ۽ بنان تابك ، بنانحساب سو بنان و،ٿ ريك عطا علم جيكو کي אوليائن تعالىٰ א 

و هو، مگر ٻنهي ظاهري علم كنهن به אستاد کان كونه پڑهي ملسو هيلع هللا ىلصٻنهي جهانن جي آقا
جهانن جي علم ۽ عشق جا جيكي وٹس بي بها ۽ بي مثال خزאنا هئا سي كٿان آيا هئا؟ 
ت אللعا جي شان مطابق  سندس אستاد كوئي אنسان نه پئي ٿي سگهيو، ڇو ته אهو ر

پاڻ هجي، تنهن جي علم جي مؤال ڀال جنهن جو معلم . حق تعالىٰ ئي سندن معلم هو. كونه هو
تائ لڳائيندא ٿا אڃان ۽ ( قرآن پاכ متعلق منكرن אلزאم هنيوي سگهي ٿي؟ جڎهن كا حد ٿ

فرمايو ته  ملسو هيلع هللا ىلصته وحي نازل كونه ٿي هئي، پر אهو پاڻ جوڙيو هئائون، אن تي حضور پاכ) אچن
كافرن جا عا ۽ אديب گڎ ٿيا، گهڻي كوشش . ٺاهي ڏيکاريو تهتوهان אهڑي هك سٹ 
 كو بهئ دنيا وאرن کي אهو چئلينج آهي، مگر وٹن אن جو אڄ تا. كيائون، پر ناكام رهيا

خود قرآن پاכ ۽ حديث جي زبان ۾ وڏو فرق آهي، جنهن شخص کي حضور . جوאب كونهي
جهڑو אنسان كامل א تعالىٰ مرشد عطا كري ته پوِء هن جي آڏو سڀ אسرאر  ملسو هيلع هللا ىلصאكرم

کي كامل كشتيبان אهڑو خوش نصيب אنسان ڀٹ ڌڻي پڻ هو، جنهن . אالهي کلي پون ٿا
ءَ سان ساحل تي پهچايو  :سالم
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 ؛۾ هيهڏ وك سانڏ ٻيو نه ،جوאن هويج جکري
 ؛سندس شان سسر ،جو مرسل نيڑم ڑمه
، قاب انكف  ؛نكام يسٿ ميسر ءُ אي قوس
 .وڑهه ڑمي هادي نهنج ن،אحسا جو گيآيءُ א

و كجهه بيان ك ملسو هيلع هللا ىلصشاهه صاحب هنن چئن سٹن ۾ حضورپاכ يو جي شان ۾ אي
سڀ . هو دنيا ۾ سڀ کان אعلىٰ ۽ باال آهي. آهي جو אن تي پورو كتاب صرف ٿي سگھي ٿو

معرאج . ٹ سٹ ۾ معرאج ڏאنهن אشارو كيو آهي. نب جو אمام آهي ۽ سندن هادي ۽ ره آهي
جڎهن ديدאر אالهي حضرت موسىٰ كليم . ۽ وحي کي تصوف ۾ هك بنيادي אهميت آهي

ليَء א کي نصيب کي نه  ٿيو ۽ א تعالىٰ فرمايس ته مون کي ڏسي نه سگهندين، אلبته ربوبيت جي 
هن حال کي . سبب حضرت موسىٰ عليه אلسالم بيهوش ٿي ويو ۽ جبل طور سينا خاכ ٿي ويو

 :بيان كيو آهي جال هينئن صو شاعر
ِ  ش ر 6  زٰ   ث: @

 @ ñ ؤ دریذاث    
 ،ويو يٿ بيهوش ڏسندي ئي كجهل كه جي ربوبيت ال موسىٰ ت حضر(

 .)آه رهيو ركيمُ  ٿو پس ۽ سان אک کي ذאت جي تعالىٰ  א ملسو هيلع هللا ىلصتونپر 

مناسب ٿيندو جو . جو فاصلو )يا ڀرونئن( جو مطلب آهي ٻن كمانن“ كان قاب قوس”
شاهه . ه عرض رکانحضرت شاهه و א جي وאلد بزرگوאر شاهه عبدאلرحيم جو مشاهدو ب

م به هك صاحب دل بزرگ هو و א ؒ  :فرمائي ٿو .جو وאلد 

 אنا” فرمايو، ملسو هيلع هللا ىلصركته حضرت رسول  אيوٻڌ نديك ركمنهنجي وאلد مون سان ذ 
 هن مان. آهي صبيح يوسف اءُ ڀيع مان مليح آهيان ۽ منهنجو  “אصبح يوسف وאخي אملح

 جي مالحت ته ڻاكاڇ. ويس پئجي۾  تعجب ريك خيال بابت معنىٰ  جي حديث
 אلسالم عليه يوسف حضرت۽  آهي نديك بيقرאر كيڌو کي عاشقن صباحت۾  مقابلي
 אڌو يكٹ ٿپنهنجا ه سيڏآهي ته مصر جي عورتن کيس  يلكقصي ۾ אهو بيان  جي
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 جي ملسو هيلع هللا ىلصאسان جي ن سكعאن جي بر. ويا مري سيڏ کي حسن سندس هوڻما يك۽ 
۽  وڏٺ۾  خوאب کي ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ن مونאن کان پوِء . يانهك روאيت يڑאه ابهك۾  باري
ت عزوجل א” ،فرمايائون ته ڻپا. يمك عرض سوאل متعلق جي אن کانئن  منهنجو وچان غ
 زياده جههك وڻگه کان אن هوڻما ته ها ئيٿ ظاهر هنكڎجي آهي، رکيو پوشيده حسن
 “.هو يوك سيڏ کي يوسف هنن جو ها نك

هن جي سچائي بابت شك كرڻ ٿي سگهي، نه ٿو غلط  حضرت شاهه و א جو بيان
بوب جي ”هاڻي پڑهندڙ رڳو אنهن لفظن تي توجهه ڏين ته، . ئقي آهيبه ناال א پاכ پنهنجي 

ت وچان پوشيده رکيو אهي אيڎא وڏא لفظ آهن جو مون کي אنهن جي تشريح جي “ .حسن کي غ
 .طاقت ئي ناهي

بوب جي ظاهري ۽ حضرت ڀٹ ڌڻي ڏאڍن پيارن مٺڑن، سهڻن  ۽ سلوڻن لفظن ۾ پنهنجي 
 :باط حسن جي تعريف كري ٿو ته

 ؛ڌپن وٿ ريك پرين هنڎج ري،كن منجهان ناز
 رند؛ يٿ مچي رאه چئي، א بسم ڻپ ءِ ونڀ
، אدب يڻگه يونڀא ت حورون س  ؛مند ح

ءَ  .وڻسه ئانڀس ساجن ،ڌنڳسو جو سائ

بوب אڃان هن حسن جي حقيقت کي شاه صاحب جن  به وڌيك نروאر كن ٿا ته 
سندن آڏو نه سج کي، نه چنڈ کي ۽ نه تارن يا كت کي كا وقعت . مدني جن نور ئي نور آهن

 .ن אنهن جو حسن ۽ אنهن جي روش به بي معنىٰ آهيجن جي سامهو ملسو هيلع هللا ىلصحضور .۽ حيثيت آهي

 نظر؛ ناز يائونك جان مان، ار ڻني يڻک
 ؛قمر وڻماوك يون،كجه شاخون سورج
؛ ديکيندي يا،ٿ تائب تيونك تارא  دل
ال س جوهر، يوٿ وكجه  .جانب جي 
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جڎهن هر كو پنهنجي نفسانفسيءَ ۾ پورو  ،شر روز شاهه صاحب کي يق آهي ته
هوندو، كنهن کي كو هوش نه هوندو، نه كو عزيز، نه مٹ نه مائٹ، نه يار نه دوست كم 

 .کانئس منهن نه موڙيندو ۽ سڎي سار لهندس ملسو هيلع هللا ىلصدنيאيندو، אن جان گدאز ماحول ۾ مٺو مرسل م

 سوجهرو؛۾  אوندאهيءَ  سندوم، ٹم ڻكما
 ويندوم؛ نه يڇڎ ،۾ حساب ويل حشر
 .يڌڻ يچك وهياروك ندوم،ك ڎس ساري

رن ۽ بي سهارن، گنهگارن ۽ سيه ملسو هيلع هللا ىلصپوِء אهو كوهيارل كيچ ڌڻي ، אسان بي 
אي پروردگار، ”ندو، كارن تي كهل كري، אڳ وڌي حضور خدאوندي ۾ عرض ك

אفسوس آهي جو منهنجي אمت قرآن جي هدאي ۽ تعليم تي عمل نه كيو ۽ אن سان پنهنجو 
شر جي عرض تي  ملسو هيلع هللا ىلصپوِء شافع“ .وאسطو كاٹي ڇڎيائون جنهن جو نتيجو אڄ ڀوڳي رهيا آهن

فكر ڀٹ ڌڻي چوي ٿو ته . پنهنجي مهرباني فرمائيندو ۽ خطائون معاف كندو א تعالىٰ جلشانہٗ 
نه كريو، אهو معلم אالهي ۽ دאعي رباني אسان کي وسارڻ وאرو كونهي، אسان نڌڻكا نه 

 :آهيون، تنهنكري پريشان نه ٿيو

 آسري؛ معلم سندي يئي،ڀس ستا
 ئي؛ڀ ناهه بندر ناکئا، هو ڻپ אوه
 .يونكل لنگهندא ڀس سي کنئي، ڄل سيد جي جن

ءَ شاهه عبدאللطيف אنتهائي ساد ن سٻاجهي سائ گي سان زندگي بسر كئي، پنهنجي فق
هندو هو، ماني به سادي سودي کائيندو هو، كڎه پيٹ  سان گڎ ڀٹ تي رهندو هو، پٹ تي 
، ٻ کيس تكليف ڏني پر پاڻ كنهن  ، ساري عمر كنهن کي نه آزאريائ ڀري كونه کاڌאئ

ڌڻي جي در تي . هميشه عبادت אالهي ۽ رياضت ۾ مصروف رهندو هو. کي تكليف نه ڏنائ
ئي سوא رهيو ۽ كنهن بادشاهه، نوאب يا سرمايه دאر جي در تي قصيدو ٺاهي، كاسئه 

، . گدאئي کڻي كونه ويو ، كا دنيا دولت گڎ نه كيائ سڄي عمر ذكر ۽ فكر ۾ گذאريائ
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، پنهنجي مريدن ۽  لوق کي هن مؤال ساري زندگي نياز نوڙت ۽ ص سان بسر كيائ جي 
אب پئي كيو ۽ حضور پاכعاشِق رسو جن جي אسوه حسنه تي  ملسو هيلع هللا ىلصل فيض אالهي مان س

 :هلڻ جي تاكيد پئي كيائ

 جو؛ سور אنه سبق هيجاِء،ڑپ پنو
 يان؛ڳא  تنهن אلف ،۾ من ءِ رکجان ميم
اه، نچتا  .چئي لطيف الت אها چور

ر جو אهو نتيجو آهي جو سَون سالن گذرڻ بعد به אڄ تائ سندس د ملسو هيلع هللا ىلصعشق رسول پاכ
 .تي هر روز سوين سالمي آهن

 ؛جن ياد يوك يڳجا سبحان، رאت ساري
 مان؛ وڌل يءَ ٹم چئي، عبدאللطيف جي تن
 .جي אن אچيو ههڳ آאچيو  سالم، نك ينڙوك

  ملسو هيلع هللا ىلصاقبال ۽ عشق رسول  عالمه
ٹ مان فلسفي، عالمه صاحب אنگريزي تعليم حاصل كئي هئي ۽ يورپ جي يونيورس

فارسيءَ ۾ وڏي مهارت جو مالك هو ۽ . ريون کيس مليل هيونن אعلىٰ ڊگفارسي ۽ قانون جو
ن ۽ فلسف سان  אنگلينڈ ۾ كجهه مهينا عربيءَ جو پروفيسر به ٿي رهيو هو، אتان جي وڏن عا

هو، دين کي هك  ملسو هيلع هللا ىلصپر هن پس منظر باوجود هو وڏو عاشق رسول. آيو هو به صحبت ۾
جهندو هو ۽  ِ مكمل ضابطئه حيات  ََّنا آتَِنا  ِ אۡآلِخَرِة َحَسَنةً َرب نۡيَا َحَسَنةً َو  ۾ سندس  אلدُّ

مد مصطفىٰ  ،پكو عقيدو هو  :هو ملسو هيلع هللا ىلص۽ سندس ٻنهي جهانن جو قافله ساالر حضرت 

ِ  5رؤاںالرِ  aا6ز 
م    را ںآراِم اس 
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رسل سم قرآن هئا ملسو هيلع هللا ىلصسيد א ۽ قرآن حكيم سندن عظمت . صاحب قرآن ۽ 
جن אن  ملسو هيلع هللا ىلصحضور. سگهجينه ٿو صدאقت جو وڏو گوאه هو، هنن کي هك ٻئي کان אلڳ كري 

 : عالمه אقبال فرمايو آهي. جو زنده تفس ۽ صاحب אسوه حسنه هئا

رِ  Mالاداؤہ eؤغ 9 @راہh ئیؤاد     
ں ؤ  hٓاں ؤ  êٰ ٰ ؤ ñ  ؤ  ٓاؤ اؤلؤ ñ  ؤقِہ h  

 :درאصل قرآن پاכ ۽ حيات نبوي هك ئي آهن، جيئن عارف رومي چئي چكو آهي

 ن  ردہآ دؤ
 ؟   ٰ ؟   

 .)آهيان ئي ته مان آهي؟ ك ىٰ ليل آهيان؟ ك مان. نآهيو۾  جسم كه جانيون هٻאسان (

 ملسو هيلع هللا ىلصאک ڏٺا شاهد هئا جن ٻڌאيو ته جڎهن به ذكر حبيب. هو عالمه ويه صديءَ ۾
جڎهن . ٿيندو هو ته سندس אک ۾ آب אچي ويندو هو ۽ كنهن كنهن ويل روئي به ڏيندو هو

الهور ۾ شا رسول رאجپال کي جهنم رسيد كيو ته  אلدينم هك غيور مسلم نوجوאن عل
ان گوِء کڻي ويو، אسان ته ڳالهيون ڊکڻ جو پٹ אسان سڀ ک”لس ۾ دوس کي چيائون ته، 

جن جي شان ۾ نٿورאم گستاخي كئي هئي،  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ“ .كندي ئي رهجي وياسون
جا وאر  بدאلقيوم سنڌ چيف كورٽ אندر چاقوتنهن کي هك نوجوאن مسلمان غازي ع

حاالنك سندس وكيل کيس אن אقرאر . كري قتل كري ڇڎيو ۽ كورٽ ۾ قبولدאر ٿيو
پر هن وكيل کي אنكار كندي چيو ته مان אيئن كري پاڻ کي  كرڻ کان روكيو به،
روم كرڻ  ِت دي تي خوشنودي . چاهياننه ٿو ثوאب کان  اني ۽ غ عالمه هنن جي جرئِت א

بيشك هر كنهن کي پنهنجي مذهب تي هلڻ جي آزאدي آهي، دين جي . جو אظهار كيو
شخصي جي شان ۾ گستاخي جو  معاملي ۾ كابه زبردس كانهي، مگر ٻئي جي دين ۽ دي

 :אن موقعي ٿي عالمه אقبال هيٺيان شعر چيا. ڏيئي سگهجينه ٿو به حق كنهن کي 
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 hهللا  ëê5 ٰ   ِ     8 ث ر ں ر h  
م 5  ںñ   ؤ  ر ëê    5   ا6 دںؤ  ان     : aہ:   
ت ٿي  ملسو هيلع هللا ىلصن جي دل ۾ عشِق رسولجنه  مؤالنا. سگهينه ٿو جو نور آهي سو بي غ

ي كيس  ع ۾ 1921مدعلي جوهر جهڑي אعلىٰ تعليم يافته تي אنگريزن خالف بغاوت جو تار
جڈيشل كمشنر به هاِء . كرאچي جي خالقڎني هال ۾ אنگريز كمشنر هالئي رهيو هو

جن  ملسو هيلع هللا ىلصان ڏيئي رهيو هو ۽ אن ۾ حضور پاכكورٽ ۾پنهنجو بي مؤالنا. كورٽ جج برאبر هو
لو حضور جن بابت چيو جو  ، جنهن تي كمشنر هك אهڑو  جي حديثن جو به حوאلو ڏنائ

لي مان كجه. ڄڻ هو هك معمو אنسان هئا ، ه گستاخيءَ جي بوِء אچي رهي هئيאن 
دאر كيو،  مؤالناجنهن تي   جو شخص منهنجي ن”جڈيشل كمشنر کي אحتجاج كندي خ
هال ۾ אن وقت سوين ماڻهو “ .جي شان ۾ گستاخي كندو تنهن کي قتل كندس ملسو هيلع هللا ىلصپاכ

אن هئا مؤالناويٺا هئا ۽  اني جرئت تي ح ۽ אنگريز جڈيشل كمشنر جي وچ ۾  مؤالنا. جي א
 .جڈيشل كمشنر پنهنجا لفظ وאپس ورتا آخركارسخت زباني كشمكش ٿي ۽ 

 :عالمه جي چوٿ شعر ۾ آهي

م 5ںñ   رؤ     :aہ:  

ياد رهي ته אسالم ۾ شهيدن کي پاڻيءَ سان غسل ڏيارڻ جي ضرورت ئي ناهي، ڇاكاڻ 
كپڑא ڌوتل يا  رڱيلرت  ، جووري كفن جي ضرورت אٿنئي نه . آهي مقدسته سندن رت 

 :روم خوب فرمايو آهي مؤالءِ . نون كپڑن کان گهڻو به ۽ زياده پاכ آهن

اٰاؤآباز  ن   : 
اب اؤہú8 ا اٰاز  @ : 

 .)ثوאبن کان به آهيؤ س گناهه אهو ،مقدس ۽ مطهر آهي كيڌکان و يڻشهيد جو رت پا(
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ن سان چور، رت  ، ؓحضرت حس ،جڎهن شهيدن جي אمام كربال جي ميدאن تي ز
از אدא كئي ته ٹمندڙكپڑن ۽ جسم مبارכ مان  رڱيل  ت درٻاريبي بص رت سان 

ن يزيد کي خوش كرڻ الِء فتوىٰ ڏني ته אمام عا مقام جي و ته ڇ صحيح كانهياز  אها عا
 !رت سان ناپاכ هئا جسم ۽ كپڑא

د بن حنبل کي قيد ۾ كوڙא هنيا ويا ته سندن جسم مان رت ٺينڍيون  جڎهن אمام א
د ب. كري وهڻ لڳو ۽ كپڑא رت سان ڳاڙها ٿي ويا از אدא אن حالت ۾ אمام א ن حنبل 

وقت جي بادشاه کي رאضي  موجب،پنهنجي ديرينه دستور  ،علماِء ُسو به كئي جنهن تي
از صحيح  .ڱيل هئانه آهي ڇو ته بدن ۽ كپڑא رت ۾ ر كرڻ الِء فتوىٰ ڏني ته אها 

ڀال كو ٻڌאئي ته . جو هميشه אهو ئي رويو پئي رهيو آهي علماِء ُسوא جي عاشقن سان 
از كهڑيאن کان אفض אمام  ياسگهي ٿي، جا شهيدن جي אمام كربال ۾ אدא كئي  ٿي ل 

د بن حنبل عباسي خليفن جي زندאن خاني ۾ پڑهي  !א

جي دنيوي عمر  ملسو هيلع هللا ىلصهوندو هو ته متان سندس عمر رسول پاכ אونوعالمه אقبال کي אهو 
اوز نه كري جا  د شجاع کي . سال هئي 63کان  هك دفعي پنهنجي دوست حكيم א

، پ אهو سوچي אكثر مضطرب ۽ پريشان ٿي وڃان ٿو ته متان منهنجي عمر ”ريشان حالت ۾ چيائ
مگر א تعالىٰ پنهنجي بندي جي ٻڌي، عرض قبول “ .جي عمر کان زياده نه ٿي وڃيملسو هيلع هللا ىلصرسول א 

عالمه אقبال جي خيال ۾ جيكو . سال ئي ٿي 63عمر  هن عاشق رسول جي كيائينس ۽
 :تي حكومت آهي كائناتعشق ۾ سرشار آهي، אن جي ساري مسلمان رسول پاכ جي 

  aêC اؤ ِن  ٰ  ِق 
h ؤ ِنê در:9   اؤدا

 .)آهن۾  ڈنك جي دאمن سندس يكخش۽  ڈن آهي، دولت جي عشق جي مصطفىٰ  ٽو جنهن(
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جن جي بارگاهه ۾ روئيندي دردمندאنه دאنهون ٿو كري ته آخر سندس  ملسو هيلع هللا ىلصאقبال حضور
 ملت جيكا خوאر۽ زبون ٿي آهي، سا كيڎאنهن وڃي؟

ِ  ہaاز   5aمhا    !h  ںaا  6   اب @   ا
ِ ñ آ<وبِث  ؤہ h   !h  ںو ہؤã ñہ @   h: ñب9

   a êؤ راêںا یں ؤ 6 ہ@اس  ؤ زاد  h!  
ش@اس راز    !h  ں   5 ث اال آ  رؤح ے ا: اب 

عارف رومي، شاهه صاحب ۽ عالمه אقبال کي جيكو فيض عطا ٿيو آهي سو  
ت אللعا رسل ۽ ر هر جاِء تي سندن אعلىٰ ترين مقصد ۽ . کان ئي عطا ٿيو آهي ملسو هيلع هللا ىلصسيدא

مون کي نه علم آهي نه قلم، منهنجو ته كمزور قلم . ئونאسوه پاכ جي تعريف بيان كئي אٿ
ت  ٰ كريان ته سندن س ئي ٹكرא ٹكرא ٿي ويندو جيكڎهن אهڑي جاهالنه دعوى

منهنجي حالت ته אن ريڍאر وאري . بابت منهنجو قلم كو سهڻو مضمون لکي سگهندو ملسو هيلع هللا ىلصپاכ
ين سان تعريف كري آهي جو א تعالىٰ جي شان پاכ ۾ جاهالنه אندאز ۾ مگر دل جي گهرא

رهيو هو ۽ حضرت موسىٰ عليه אلسالم אن کي تنبيهه كئي هئي ته אهو كفر ۽ بكوאس بند 
 .رمايو، بلكه אن تي مهربان به ٿيومگر א پاכ אن ريڍאر کي نه صرف معاف كرڻ ف. كر

 .مقصد אهو ئي אٿم ته אن مان دل جو سكون ۽ روحاني رאحت حاصل ٿئي

ازر ںآ6      د
 ú ëê ِ h     د دراز 

 .)يونڇڎ گھاري زندگي سڄي نديك بيان قصا اج قامت و قد جي نوאز دل يار אن تهאچو ( 

هي نامكمل مضمون حضرت عبدאلغفور همايوني مفتون جي هنن مصرعن تي ختم ٿو 
 : كريان
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 نظر، تون رك پيارא دل
 ،عا جن و بشر سرورِ  ته تون

 قمر، و س تارא تونمف تان تو
 .وڳر نه مان هزאرين قربان

شر جي در تي مون جهڑא بيشمار گنهگار، سندس نظِر  ملسو هيلع هللا ىلصسروِر كائنات ۽ شافِع 
تاج ۽ عاجز ويٺا آهن  .كرم الِء 

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

178 
 

†8  
ور ي۽  و بنيادتصوف ج   صوفي مش

אسالمي تصوف جو بنياد قرآن پاכ، حديثن ۽ بزرگن جي قولن تي رکيل آهي، جن جو 
تصوف ۾ نه يوناني فلسفي جو نالو آهي، نه وري ويدאنت کان ئي متاثر . كر אڳ ۾ كيو آهيذ

كه آهن، پر אن جو مطلب אهو نه آهي ته . آهي אها אلڳ ڳالهه آهي ته مذه ۾ كي ڳالهيون مش
 .אسالمي تصوف كٿان אُڌאرو ورتل آهي

אلزمان جي ذאت مقدس کي نه صرف ن آخر ملسو هيلع هللا ىلصمسلم صوفياِء كرאم حضور پاכ
سندن . كري مڃن ٿا، پر ک سڀ کان پهريون صو ۽ سڀ صوف جو مرشد تصور كن ٿا

عقيدو آهي ته كائنات جو وجود به سندن ذאت گرאميءَ سبب آهي، تنهنكري جيستائ 
مديه” كن “ حقيقت رباني”جي رאزن سان آشنائي نه ٿي آهي، تيستائ “ حقيقت  تائ پهچڻ نا

بقول عارف . رکن نه ٿاصوف אسالم جو روح آهي ۽ پاڻ کي فقيهن جي قيد ۾ هنن وٽ ت. آهي
 :رومي

h h را  :a:ںآز    
ا ا  ں   ںا   ا

 .)الياسڇא وڏآ جي ك אڎه ي،كڍ) روح( مغز مان قرآنאسان (

قرآن . سگهن نه ٿاجن جي ذאت گرאمي هك ٻئي کان אلڳ ٿي  ملسو هيلع هللا ىلصقرآن پاכ ۽ حضور
كالم א جي خصائص ۽ . يد علم حكمت آهي ۽ حيات طيبه אن جو عملي تفس آهي
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رسل  ملسو هيلع هللا ىلصجي خصائص ۾ كو فرق كونهي، بلكه قرآن پاכ سروِر كائنات ملسو هيلع هللا ىلصسيدא
ت نگار ۽ صوفياِء كرאم متفق آهن ته قرآِن حكيم . جي صدאقت جو گوאهه آهي אكثر س

ن سڳورن جي خوب ۽ خص ائص بابت لکيل آهي، سو سڀ ۾ جيكي كجهه ٻ پيغم
مديهدرحقيقت  رسل حقيقت  رومي אن  مؤالنا. جي شان بابت ئي آهي ملسو هيلع هللا ىلص۽ حضرت ختم א

 :نك متعلق چوي ٿو

aاC êںaآ ِ د a8ں 
 êںا ِ د6  در  آ 

ن جي رאز ۽ رمزن جو بيان جو آهيאهو  به(  .)يجك ذريعي قصن جي ٻ دل

 :ضاحت غالب هيٺ طريقي كري ٿوهن خيال جي و

د @ و<7رؤؤ <و @  
ان  אکيون ته(  .)آهيان ئي توسان اطب مگر مٿא منجههآ

، قرآن پاכ ۽ سرور كائنات جي يگانگت بابت پنهنجي شعرن ۽ تصنيفن ۾  ملسو هيلع هللا ىلصصوف
 .گهڻو ذكر كيو آهي

hؤ  ازêدؤ  ا úC ا   اêد: ا
 .)يونٿ نك روشن کي ئيٻ كه جي آهن عون هٻهي (

َ رَ وَ {جڎهن قرآن پاכ ۾  א تعالىٰ  َ نَ عۡ ـف بوب אسان تنهنجي ( }כَ رَ كۡ ذِ  كَ ال אي 
جن جي شان ۾ آندو، ته كشف ۽  ملسو هيلع هللا ىلصجو ذكر حضور پاכ) ذكر کي بلند فرمايو

אن رفعت جو ذكر א پاכ . اهده وאرن وٽ هك אهم ترين رאز جو אنكشاف ٿيو
אها אهڑي  .الِء كرڻ فرمايو آهي ۽ نه ٻئي كنهن پيغم پاכ الءِ  ملسو هيلع هللا ىلصِر كائناتصرف سرو

و به ديندאر ۽ . رفعت يا بلندي هئي، جنهن جو كنهن ب بشر کي پتو كونهي صو کڻي كي
مديه”عا هجي، جيستائ  کان “ حقيقت אالهي”تائ پهچي نه سگهيو آهي، تيستائ “ حقيقت 
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نهنكري سندن ذאِت گرאمي کي كائنات جو نقطئه אول، كائنات جي ت ؛بيگانو ئي رهندو
بوب رب אلعا قرאر ڏنو  ت אللعا ۽  وجود جو باعث، سڀ نب ۽ אنسانن کان بلند ۽ باال، ر

کي عقل אول، אنسان كامل، روِح אعظم، نفس وאحده،  ملسو هيلع هللا ىلصهو سروِركائنات. ويو آهي
مديه”هنن جي نزديك . ٿا نورאالنوאر ۽ אمام אالنبيا كري سڎين روح ۽ زندگيءَ جو “ حقيقت 

مد . آخري نقطو ۽ سرچشمو آهي، אن کان אڳ وڌڻ جي كا گنجائش ۽ طاقت نه آهي صرف 
جهن ۽ ڄاڻن ٿا ئي א تعالىٰ جلشانہٗ  ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  אهڑي . جي ذאت ۽ صفات کي مكمل طرح 

ت אللعا ۽  ہٗ طرح صرف א تعالىٰ جلشان مديهحقيق”ر  .کي پوري طور سڃاڻن ٿا“ ت 

  h وق ر <ق ؤ     ِن 
:ً a را6ñ 5ا     

 .)انهيك خ به کي اتبك اً رאمك جي نتنه آهي رمز اكجي۾  وچ معشوقعاشق ۽ (

، אسان جو قلم، زبان، خيال ۽ تصور كري  ملسو هيلع هللا ىلصن كر  نه ٿاجن جي شان جو تع
مثنويءَ کي فارسيءَ جو قرآن كوٺيو ٿو وڃي، سو به אهو چوڻ  روم، جنهن جي مؤالنا. سگهن

بور ٿيو ته אن معاملي ۾ אسان جو فهم، گمان، زبان ۽ قلم  قاصر آهن ۽ אسان جون  بالكلتي 
 .ثيلون بيكار

  تصوف جي ابتدا
مسلمان فتح كري  جن جي هن دאر فاني مان الڏאڻي وقت حجاز کي ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ

الفه  אن بعد خالفت. چكا هئا رאشده وجود ۾ آئي جا אٹكل ٹيهه سال هلي ۽ אن جو دאرא
۾  دؤرسال هلي ۽ سندن  91אها حكومت אٹكل . خالفت رאشده بعد ب אميه آيا. مدينه هو

كومت دمشق  אن کان پوِء عباسي خاندאن جي . ڏאنهن منتقل كيو ويو) شام(دאرא
אئي بغ رم  15. كئي وئي )عرאق(دאد حكومت قائم ٿي ۽ خالفت جي گادي دمشق مان ڦ

طابق  656 اصرو كيو1257هه  אن وقت خالفت جي بنيادن . ع تي هالكو خان بغدאد جو 
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كن هو جو مسلمان منگولن جو مقابلو  کي عياش ۽ سازشن کوکلو بنائي ڇڎيو هو ۽ هاڻي אهو نا
تي قبضو  تنهنكري ڏهن ڏينهن אندر وڏي خونريزي، كوس ۽ قهر بعد بغدאد. كري سگهن

و ٿيو אنهن جي حكومت پنج سو سالن کان زياده وقت . كيو ويو ۽ عباسي خالفت جو خا
 .هلي

مد مصطفىٰ  . جن پنهنجي زندگي مكه پاכ ۽ مدينه منوره ۾ بسر كئي ملسو هيلع هللا ىلصحضرت 
الفه مدينه منوره رهيو، تنهن . אتي אصحاب به ساڻن گڎ هئا خالفت رאشده جي وقت ۾ به دאرא

اجي ماحول هوكري אتي هك خاص  ، سياسي ۽  مگر بنو אم ۽ بنو عباس گاديءَ . دي
جي هنڌ کي دمشق ۽ بغدאد ڏאنهن منتقل كيو، جيكي جيتوڻيك خالفت جي حدن אندر 

هيءَ تبديلي ڄاڻي وאڻي كئي وئي هئي . هئا، پر حجاز مقدس کان پري شام ۽ عرאق ۾ هئا
אتان . يت ۽ آمريت الِء سازگار نه هوڇاكاڻ ته مدينه منوره ۽ مكه معظمه جو ماحول ملوك

אنهن جي אٿڻ ويهڻ، رهڻي كهڻي، . کي ۽ خلفاِء رאشدين کي ڏٺو هو ملسو هيلع هللا ىلصجي ماڻهن حضور پاכ
אڻي هئي ۽ قلندرאنه صف . طرِز سياست ۽ حكومت مان وאقف هئا سندن زندگي ساده ۽ فق

و كسرىٰ  אنهن کي قيصر. جا مالك هئا، جن کي صرف א پاכ جي אطاعت منظور هئي
بنو אميه . אنهن صحرא نشينن دنيوي سلطن کي تهه و باال كري ڇڎيو ؛جي كا پروאه كانه هئي

۾ علم אدب، حكمت ۽  دؤربنو عباس جي  ۽ جي ڏينهن ۾ بيشك وڏيون فتوحات ٿيون
اظ کان،کي تاريخ ۾ دؤرن سند. سائنس جي ترقي جي كا حد نه رهي هئي سونهري  ، אن 

معمو صالحي جا . سڎيو ويندو هو دؤر א حكمرאن، وزير ۽ سپه ساالر غ אنهن جا كي
تعليمات کي وساري ڇڎيو هو ۽  بنيادي جن جي ملسو هيلع هللا ىلصمالك هئا، پر هنن حضور پاכ

طاط אچي ويو تنهنكري منجھن  .هو ۾ אخالقي א

، אن الِء سونپي هئي ته هو  عر”א تعالىٰ مسلمانن کي خالفت، يع א جي نائ وف אمر با
نكر ٻ لفظن ۾ א تعالىٰ جي خوشنوديءَ خاطر ملك ۾ . جو فرض پورو كن“ ونهي عن א

مگر خالفِت رאشده . عادالنه نظام قائم كن، چڱائيءَ جو حكم ڏين ۽ برאئيءَ کان روك
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جي شهر کي ڇڎي  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ حكمرאننختم ٿيو،  دؤرکان پوِء حقيقي خالفت جو 
كومت قائم كيو، ورنه مسلمانن الِء كعبته א ۽ حضور وڃي دور درאز شهرن ۾ دאرא

هاڻي هو نا ۾ خليفا هئا پر . پاכ جي روضي مبارכ کي خاص تقدس حاصل آهي
אلبته אموي خليفي حضرت عمر بن عبدאلعزيز کي . درحقيقت سندن نظام سلطاني ۽ آمرאنه هو

اني سبب خالفت رאشده  جو پنجون خليفو تصور سندس سادگي، نيكيءَ، تقوىٰ ۽ جرئِت א
ي ڇڎ ةخليف .انت هئيهن وٽ خالفت هك אم. يو ويندو آهيك سلم ٿيڻ بعد אم ي א ي فق

نيٺ ٻن  !ا אهڑي درويش אالهي کي بردאشت كنمگر אم ۽ وزير كٿي ٿ. يائאختيار ك
تصر مدت بعد هن کي زهر ڏيئي شهيد كيائون تي وري ساڳيو אن بعد אقتدאر . سالن جي 

 .هئيخالفت   ۾ אها بهالل ٿيو ۽ ناجائز جائز، گرچه ناجنهن ۾ حرאم ح كيت جو قبضو ٿيوملو

به موجود هو جن אڃان אهي ڳالهيون پنهنجي جڳهه تي، پر حق پرست مسلمانن جو طبقو 
אهي . حكمرאن طبقي سان قطع تعلق كندي زندگيءَ جو אلڳ طريقو אختيار كيو

 ملسو هيلع هللا ىلصאڳ هلي، ن پاכ. ۾ كيٻائيندא كونه هئا ڳالهائڻحكمرאنن אڳيان به بيڈپائي سان سچ 
، ۽ پنهنجي زندگي کي جي ڏسيل رאه تي پنهنجي پوري وجود ۽ صدق د سان عمل كندڙ

ونو بڻائيندي  .אهڑא ماڻهو صو سڎجڻ لڳا ٻ الِء هدאيت جا ڏيئا بڻجندڙ، אسوهِء حسنه جو 

  حق گوئي ۽ حق پرستي
اني کي جڎهن خليفي ه الك سڎאيو ته هو وٹس پهتو، مگر کيس طائوس  شام بن عبدא

، بلكه نالو وٺي سالم كيائينس ومن كونه كوٺيائ א  ،هشام کانئس سبب پڇيو ته. אم
ومن ” א قوم تنهنجي حكومت مان رאضي نه ”اني جوאب ڏنس،  “سڎيو؟ڇو نه تو مون کي אم

 “.مون کي نصيحت كريو” ،ته سچيهشام “ .אم سڎڻ هك كوڙ ٿيندوآهي، توکي قوم جو 
 “.ظلم سان ڀرجي وئي آهيتنهنجي خدא کان ڊڄ، زم ”اني نصيحت كندي چيو، 
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بادشاهن کي خدא پنهنجي ”مالك بن دينار بصره جي جامع مسجد ۾ אعالن كيو ته، 
بندن جو ٻكرאر بڻايو هو ته جيئن אنهن جي سنڀال كن، پر هنن ٻكرين کي ُكهي אنهن جو 

 “.ي ڇڎيو، אنهن جي وאرن مان كپڑא ٺهرאئي پاتائون ۽ باقي وڃي هڎيون بچايون אٿئونگوشت کائ

تابعي سعيد بن مسيب کلم کال حاكمن جي ظلمن خالف אعالن كندو رهيو ته، 
۾ حجاج جو  دؤرאموي “ .ك جا پيٹ ته ڀريو ٿا مگر אنسان کي توهان کان אمان حاصل نه آهي”

. شايد אهڑو ظا حاكم مشكل ئي كو ٻيو ٿيو هجي .אسالم ۾ مشهور آهي ظلم تاريخِ 
אهڑن مردאن  مگر سندس خون آشام تلوאر به. אنسان کي مارאئڻ ته وٹس هك معمو ڳالهه هئي

ن وٹس آندאئون ته هن هحطيط کي گرفتار كري جڎ. رکي سگهيحق گوئي کان باز نه  خدא کي
تون خدא جي زم ”: طيط جوאب ۾ چيوح “هاڻي تون مون الِء ڇا ٿو چوين؟ ” ،ظا کانئس پڇيو

ن آه وري خليفي الِء پڇيائينس ته هكدم بنا هٻك جي “ .تي خدא جو سڀ کان وڏو د
 ، هن جو جرم توکان به وڌيك سنگ آهي جو تنهنجو ظلم هن جي بيشمار ظلمن ”جوאب ڏنائ
 “.مان هك آهي

   ردارعالمن جو 
ن جو كردאر به אنتهائي كريل  ٻي صديءَ جي شروعات ۾ ئي . رهيودرٻاري عا

بادشاهه جي خريد ٿيل مولوين، فقيهن ۽ قاض אهڑيون فتوאئون صادر كيون جيكي אسالمي 
علماِء علماِء حق ٿورא وڃي بچيا هئا، مگر אهي حق پرست عا به . روح ۽ مقصد خالف هيون

فوظ نه رهيا ُسو کي ڌوكو ڏيڻ شروع هنن نادאنن حيلي سازي سان خدא . جي شر ۽ فتنن کان 
ڀال كنهن کي . كيو، حاالنكه אيئن كرڻ سان هو پنهنجون جايون جهنم ۾ ٺاهي رهيا هئا

 ؟ت آهي جو א کي ڌوكو ڏيئي سگهيطاق
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  صوفي اج رؤد يراو عورش
  بصري حسن خواجه حضرت

هن . بصري هو حسن خوאجهحضرت  ،تارכ אلدنيا تقريباً ۽  ،صوف ۾ مشهور عا אوאئلي
ومن حضرت عمر بن عبدאلعزيز ڏאنهن لکيوپنهنجي مهربان ۽  א  :نيك אم

دאر رهه، אها  هن  زهر جو אن پر آهي، نرم وאنگر نانگ۾  ڻهڇدنيا کان پوري طرح خ
ار  يڻک تون ته ڻاكاڇ ،ڀڄ پري کان אنهن آهن موجود مزא جههك يكجي۾  אن. آهي مو

۽  آهن اڏٺ هاڙچا الها جا אن تو. ويندين يٿ الپروאهه ته אيندين۾  صحبت جي אن به وروٿ
 ر،ك بردאشت سختيون سان مضبوطيءَ . ويندين يٿ جدא کان אن تون ته ڻاڄ كپ
و دنيا. ملندو الءِ  وقت وريٿ صرف آرאم ته ڻاكاڇ و אن  ري،ك خوش توکي جي אي

دאر   مكکي خوش ۾ مستح ڻپا هنڎته هن دنيا جو אنسان ج وڇ ي،ٿکان خ
 ملسو هيلع هللا ىلصכאسان جي پيغم پا.... ينديڇڎ ريك وڦٹ۾  والئنڏ کنڏ کي هن دنيا ،جهندو

و تر۾  نظرن جي א۽  ويون يونڇآ نجيونك جون אنهن۽  خزאنا جا دنيا کي  نه فرق به جي
خدא جنهن شئي سان نفرت  ته هئي خ ک پر ؛ها قبول کي אن هو هنكڎجي ها پوي
 ثابت مان אن ته ها قبول אها هنكڎجي. گھرجي ڻركبه نفرت  ڻאن سان پا وٿ ريك
 کي אن خالق سندن ته ڻاكاڇ. يائونك نفرت سان אن پر هو، پيار ک سان אن ته ها ئيٿ

 ذليل كمال سندن کي جنهن چاهيائون ڻيڏ پئي نه بلندي کي چيز אن. هو ندوك نه پسند
 بک ک هنڎج هئا ندאٻڌ رٿپ سان ٹپي پنهنجي ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  مد حضرت. هو يوك
 منهنجو آهي، ماني منهنجي بک”אلسالم چوندو هو ته  عليه عيسىٰ  حضرت.... هئي نديڳل

رאت جو  آهن، پ منهنجا سوאري منهنجي آهي، אُن כپوشا منهنجي آهي، خوف نشان
جو منهنجي الِء باهه سج آهي ۽ منهنجو ميوو ۽  ينهنڏ ،آهي ڈمنهنجي روش چن

 يڄس. اٿ ٿ پئدא الءِ  مال ۽ جانورن جهنگلي۾  زم يكجي آهن، אهي اٹوٻ خوشبودאر
 هنكڎجي “.آهيان اركشاهو کان ڀس مان پر آهي، ونهك به جههك ٽو مون رאت
هو پنهنجي . ته אهو حضرت دאئود عليه אلسالم آهي اٿچاهيو  ٻڌڻعظيم نالو به  ونٿچو
پر  ،هئا ندאكتي گذאرو  ُوسيڀ چاٻ ارٻ۾ َجون جي ماني کائيندو هو، سندس  مريك

 אڑپك هيلٺجا  يءَ ڻوڳهئي ته  ينديٿرאت  هنڎج. אناج کائيندي هئي وٺسندس رعيت س
 وڌکا رکو .هو رهندو يندوهو ۽ صبوح تائ روئ ندوٻڌتائ  چيءَ ڳ ٿپائيندو هو ۽ پنهنجا ه
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 جن ئيك نفرت سان ش ڀس אنهن هنن. هو پائيندو چوغو هيلٺ مان وאرن۽  هو کائيندو
جن کي خدא ناپسند  يائون،ك ناپسند کي نچيز ڀس אنهن ئي،ك نفرت خدא سان
وي . هو ندوك  .هليا تي رس يکاريلڏ دن۽ سن ئيكאن کان پوِء حق پرس سندن پ

ار ٿئي ٿو ع ۾ مدي منوره ۾ حضرت عمر 642هو . حضرت حسن بصري אولياِء א ۾ 
و، هو جوאهرن جو وאپار كندو ه. عرאقي هجڻ سبب بصري مشهور آهي. ۾ ڄائو دؤرجي 

ارت ۽ دنيا دولت ترכ كري گوشه نشي  ؤَ جي لن ملسو هيلع هللا ىلصمگر جڎهن عشِق رسول لڳس ته 
 .ع تي وصال كيائ728آكٹوبر  14. جي زندگي אختيار كيائ

  مڌابراهيم بن ا
ي אختيار كئي، سندس چوڻ آهي بن بلخ جي شهزאدي אبرאهيم ت تاج ڇڎي فق  :אڌم 

۽  هو دولتمند هو. هو كه مان بادشاهن جي خرאسان۽  هو باشندو جو بلخ پيءُ  منهنجو
 ريك ڻسا توك هي،ڑچ تي يڙگهو مان هنڎج. هئائ سيکاريو اركش کي مون
پوئتان  يو،كکي تيز  يڙمون گهو. پئي ويو ندوڀڄ ڑسيه يانڳته منهنجي א  مڏٺته  تسكن

 ويو يوك سپرد تنهنجي مك אهو نه۽  هو ويو ونهك خلقيو توکي الءِ  مك אن” ،آيو آوאز
 شيطان ،يا خدא”مون چيو . آيو نه نظر وك مگر مڏٺ يٻکا يڄامان بيهي رهيس، س “.هو
يپر  يوكتيز  وڙپوِء مون گهو “.رك دفع کي  אو” م،ٻڌکان به صاف آوאز ۾  يڳא  هن ڀ

 “.هو ويو يوك سپرد تنهنجي مك אهو نه۽  هو ويو خلقيو ونهك الءِ  אنهيءَ אبرאهيم توکي 
چيم . آيو نه نظر به جههك کي مون مگر مڏٺ يٻکا يڄاس بيهي رهيس، يهرٻدفعو  كه
 مان زين جي يڙگهو کي مون يو،ك تيز وڙگهو وري مون. “.کان پناه ڏيشيطان  ،خدא يا”

 سپرد تنهنجي مك אهو نه۽  هو ويو نه خلقيو توکي الءِ  مك אن ،אبرאهيم אو” آيو، آوאز
 جي ائناتك .آهي ويو ايوڳاج کي مون جھي ويس ته۽  رهيس بيهي مان “.هو ويو يوك
 مكح جي א ،آهيان زنده جيستائ ،کانپوءِ  אڄ. آهي مليو چتاءُ  کي مون وٹان كمال
رא هرگز جي  جي پيءُ  پنهنجي۽  ڇڎ وڙگهو آيس، ل يٹمو مان پوءِ . ندسك نه א
 ويس عرאق پوءِ  .اڍك کي هن وڳو پنهنجو۽  پاوٺي  כپوشا جي هن کان אرڍري كه
 .رهيس ويندو كمل ئيٻ کان كمل كه۽ 
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 ، ند پڇيس ته عبادت ڇا آهي؟ جوאب ڏنائ عبادت جي شروعات ”هكڑي عقيد
ٻئي دفعي چيائ ته، “ .فكر ۽ خاموشي آهي، سوאِء אن جي ته א پاכ جو ذكر هجي

ي به نه آهي ،ياא” پنهنجي “ .تون ڄاڻ ٿو ته بهشت جي אهميت مون وٽ هك كئلي جي
، هك دوس  “.א کان ڊڄو، جيكو א کان ڊڄي ٿو אهو عظيم طاقتور آهي”ت ڏאنهن لکيائ

  بلخي شقيق
אبرאهيم אڌم کانپوِء سندس شاگرد . ع ۾ وفات كئي777هه مطابق 160אڌم  نאبرאهيم ب

هو به دولتمند خاندאن جو فرد هو، . شقيق بلخي خرאسان جي مكتِب فكر کي جاري رکيو
 .۾ אنقالب آيو ته سڀ كجهه א جي رאه ۾ قربان كري ڇڎيائ پر جڎهن سندس زندگيءَ 

 a8کل ؤ :کؤ :نک:
h aل ا@ در  ق اؤل   ِ 

 .)آهي ون قدم۾ پهري رאهجي  عشق ،ڻرك قربان ساهه سر۽  دولت،نڌ(

سال به ٿئي پر  ؤجيكڎهن كنهن ماڻهوءَ جي حياتي ٻه س”: شقيق چوندو هو
پهريائ ته هن کي א . ڳاله جي خ نه هوندي ته پوِء هو جهنم ۾ ويندو جيكڎهن هن کي چئن

ٹيون א جي حكمن ۽ بندشن جي خ . ٻيو ته پنهنجو پاڻ سڃاڻي. هجي) معارفه(جو علم 
نن جو پتو هجي. هجيس خدא جي علم جو مطلب אهو . چوٿون ته هن کي א جي دوس ۽ د

جهي ته א  پاכ کانسوאِء ٻيو كو ڏيڻ ۽ کسڻ وאرو كونهي، پنهنجو پاڻ آهي ته هو دل ۾ 
سگهو ۽ توهان کي كجهه  نه ٿاسڃاڻڻ جو مطلب آهي ته توهان كنهن کي نفعو نقصان پهچائي 

 “ .كرڻ جي طاقت نه آهي ۽ א جي رضا تي هلو

طابق 194شقيق   .ع ۾ وفات كئي810هه 
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  بيبي رابعه بصري ۽ عشق االهي
ن نيك אنسانن سندس سڱ گهريو . אالهي ۾ مستغرق هوندي هئيبي رאبعه عشق  كي

نكاح אهي كندא آهن جن کي ”پر هن سڀ کي אنكار كيو، جوאب ۾ چوندي هئي، 
پنهنجو وجود هوندو آهي، پر مون کي كو وجود كونهي، مون پنهنجو وجود ختم كري 

ڇڎيو آهي ۽ مان سرאسر ڇڎيو آهي، ۽ خودي ختم ٿي وئي آهي، مون پاڻ کي א ۾ فنا كري 
منهنجي شاديءَ الِء . هن جي آهيان ۽ مان هن جي حكمن جي پاڇي ۾ زندگي گذאريان ٿي

ياא جيكڎهن ”بي صاحبه א تعالىٰ کان دعا گهرندي هئي، “ .مون کان نه پڇو، خدא کان پڇو
هن مان تنهنجي عبادت دوزخ جي ڊپ کان كريان ٿي ته مون کي جهنم ۾ جالِء، ۽ جيكڎ

روم رک پر جيكڎهن تنهنجي عبادت . بهشت جي لوڀ ۾ كريان ٿي ته پوِء مون کي אن کان 
روم نه كر ال کان  بي صاحبه “ .تنهنجي خاطر كريان ٿي ته پوِء مون کي پنهنجي دאئمي 

طابق 185بي صاحبه . جي نا سان ئي تصوف ۾ عشق אالهي جو אصول وאبسته آهي ع 801هه 
 .۾ وصال كيو

  ابو القاسم القشيري ۽ معراج
، دنياپرس ۽ فسق و فجور جي خالف تصوف هك بغاوت  ملوكيت، عيش پرس

پهريائ ته تصوف زندگي گذאرڻ جي هك طريقي جو نالو هو، مگر אڳ هلي آهسته آهسته . هئي
אن علم جو صورت جي אختيار كئي، جنهن تي وڏن وڏن صوف نه صرف خيال آرאئي كئي 

 .تند ۽ ضخيم تصنيفون وجود ۾ آيونبلكه مس

مد مصطفىٰ  تي وحي نازل ٿيڻ ۽ معرאج تي وڃڻ کي صوف  ملسو هيلع هللا ىلصא تعالىٰ طرفان حضور 
ي پنهنجي تصنيف ۾ معرאج بابت لکيو آهي، . وڏي ۾ وڏي אهميت ڏني آهي אبوאلقاسم قش

 تعالىٰ א ملسو هيلع هللا ىلصگهري ننڈ ۾ كونه هئا ۽ نه وري جاڳيا ئي پئي، ته پاڻאڃان هك رאت جڎهن ”
ان تي א جي بارگاهه ڀرسان ويا يل سان گڎ ست آ وאٽ تي . جي حكم سان برאق تي ج

رسل جن جڎهن  ملسو هيلع هللا ىلصحضور. کي سالم كيو ۽ پنهنجو אمام تسليم كيو ملسو هيلع هللا ىلصسڀ نب سيدא
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يئن پوي ته ك نه ٿييا א، مون کي خ ’بارگاهه ۾ پهتا ته אالهي آوאز آيو، جنهن تي پاڻ فرمايائون، 
نه ٿو جيكڎهن تون پاڻ کي منهنجي تعريف جو אهل ’א تعالىٰ فرمايو،  ‘.تنهنجي تعريف كريان

وري كائنات کي تنهنجو تابع بڻائيندس ۽ دنيا جي هر چيز تنهنجي نا ۾  جه ته مان 
َ رَ وَ هاڻي ‘ .منهنجي ثنا كندي َ نَ عۡ ـف جي معنىٰ ظاهر ٿي ٿئي ته كيئن دنيا  כَ رَ كۡ ذِ  كَ ال

 “.آهيخوאن پاכ جي نا ۾ א سائ جي ثناي هر چيز حضور ج

مان توهان وאنگر ”جن فرمايو  ملسو هيلع هللا ىلصאن معرאج وאري رאت ڏאنهن אشارو كندي پيغم پاכ
ٻي موقعي تي “ .ٿو غذא رسائينه آهيان، مان رאت א پاכ سان گذאريان ٿو ۽ هو مون کي 

ءَ کي نصيب نه ٿيو آهيمان א سان אهڑي حال ۾ آهيان جو ”فرمايائون،  جال “ .ٻي كنهن ن
 :خوب چيو آهي

ِ : 6 رش زٰ  ث@
@ ñؤ در یذاث 

  ويو، يٿ بيهوش سان ڻسڏ كجهل كه وڳر جي صفت אالهي موسىٰ حضرت (
 .)آه رهيو رאئيكمس سيڏ کي ذאت ع تون

ة جن کي حاصل ٿيو، ملسو هيلع هللا ىلصאهو شرف جيكو حضور پاכ אللعا الِء ئي   سو صرف ر
صوص رکيو هو  : شاهه صاحب معرאج ڏאنهن אشارو كندي فرمايو آهي. א پاכ 

 ؛۾ يههڏ كو سانڏ نه ٻيو ،جکري جيهو جوאن
 ؛سرس سندس شان ،جو مرسل نيڑم ڑمه
 ان؛كم يسٿ ءُ אي ،قوس قاب انكف
گي جو אحسان ءُ אي  .وڑهه ڑهادي مي نهنج ،آ

وאري دنيا  مون کي مصيب ۽ ڏکن” ،ته ي عرض كيوجن א تعالىٰ ک ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ
אهو منهنجو فرمان آهي ته تون دنيا ڏאنهن ”پر א سائ جوאب ۾ فرمايو،  “.ڏאنهن وאپس نه موكليو

“ .ئي ڏيندس جو ه ڏنو אٿم مان توکي אتي به אهو. وאپس وڃ ۽ אتي منهنجو دين قائم كرين
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گ ۾ ا ته جڎهن به אالهي ذوق، معرאج وאري وאقعي جي معرאج کان وאپس آي ياد ۽ عشق جي آ
 “.تون אذאن ڏي ته אسان کي آرאم אچي ،אو بالل ”ته بالل کي فرمائيندא هئا، ئنאضافو ٿيندو ه

از سندن ي هو الءِ  حقيقت ۾ هر  جي غالمن کي به  ملسو هيلع هللا ىلصآقاِء نامدאر. معرאج אالهي ۽ قرب كر
אهڑي ئي . אهڑو سكون ۽ אعزאز عطا ٿيندو هو ۽ ٿيندو آهيبارگاهه אالهي ۾ سجدي سان 

 :אشارو كيو مدعلي جوهر پنهنجي هكڑي شعر ۾ هينئن مؤالناسجدن الِء 

ؤ   hاج      ñ ں 7
  ñ  ا: ااؤرñ <ق ؤ  کا

وني سان كري ٿو ته سروِر كائنا عرش  ملسو هيلع هللا ىلصتمعرאج جو ذكر وري سرمد شهيد אن 
، مگر تنگ نظر . تي نه ويا هئا بلكه אفالכ سندن ذאت پاכ ۾ ضم ٿي ويا אنتهائي بلند خيا

 :سكيڎو نه خوبصورت چيو אٿ! مولوين فتوىٰ ڏني ته سرمد معرאج جو منكرآهي

  êC ë ا :ê 
 a8   ëêا در 

د تهچوي  وٿ نمال( ان א ان پاڻ ته چوي ٿو سرمدپر  ويو، ڏאنهن آ د آ  .)آيو لهي ٽو א

ي پنهنجي تصنيف  ۾ تصوف جي عقيدن ۽ אصولن کي گمرאه ۽ بدنام کان “ رساله”אلقش
تلف لفظن ۽ אصطالحن جو . بچائڻ جي به كامياب كوشش كئي صوف وٽ مروج 

جهايو אٿس ٰ : مثال طور .مطلب ۽ مفهوم به  اهده، تقوى زهد، خوف، رجا،  ،مقام، حال، 
 ، ، ص الفت אلنفس و ذكرعيوبها، قناعه، توكل، شكر، يق حزِن، خشوع، توאضع، 
مرאقبه، رضا، عبوديه، אرאده، אستقامه אخالص، صدق، حيا، ذكر، خلق، جود و سخا، فقر، 

ه به ۽ شوق وغ  .واليه، دعا، تصوف، אدب، سفر، معارفه، 
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  علم تصوف ه
. جي بغدאد مان لڳائڻ فاش غلطي ٿيندي دؤرجو אندאزو موجوده  وאري بغدאد دؤرعباسيه 

عباسي خليفن جي علم دوس مشهور هئي، تنهنكري بغدאد علم، אدب، سائنس، تصوف ۽ 
ع ۾ منگولن جيكا אنسانن ۽ علم جي 1257مگر . فلسفي جو دنيا ۾ وڏي ۾ وڏو مركز هو

جيتوڻيك عرאق تيل جي . نه سگهيو آهي تباهي آندي، אن کان پوِء بغدאد אڄ صدين بعد به אُسري
كن آهي ۽ אن جو  دولت سان ماالمال آهي، پر بغدאد جي گذريل عظمت جو אڄ تصور به نا

 مانمسلمانن کي باهمي جنگ ۽ جهيڑي، عيش ۽ عشرت . دردناכ قصو به ناقابِل بيان آهي
 .فرصت ئي كٿي آهي جو گذشته عظمت حاصل كرڻ الِء جدوجهد كن

لم جي صورت אختيار كئي ته بغدאد אن جو אهم ترين مركز هو، אن تصوف جڎهن ع
بغدאد ۽ ٻ مسلم . سان گڎ دنيوي علوم، قانون ۽ يوناني فلسفي کي به وڏي אهميت حاصل هئي

تصر عرض رکجي ٿو ن متعلق   .شهرن ۾ وڏא صو بزرگ ۽ مصنف هئا جن مان كن عا

  الحارث بن اسد المحاسبي
لکندڙ پهريون عظيم مصنف هو، אن بعد جيكي كجهه  هي تصوف جي موضوع تي

ارث . تصوف تي لکيو ويو، אهو گهڻي حد تائ سندس خيال جو مرهون منت چيو ٿو وڃي א
بصره ۾ ڄائو پر نوجوאنيءَ ۾ ئي بغدאد אچي ويو، ج زندگيءَ جا باقي ڏينهن بسر  ع781هه 165

. نيد بغدאدي به سندس شاگرد هوحضرت ج. ع ۾ אتي ئي وفات كيائ857هه 243. كيائ
يون ئي אهم تصنيفون آهن ارث لکي ٿو. تصوف تي سندس كي  :א

 پوئتان دنيا هن۽  اٿ ائٹم منهن کان جهان ڙאيند هو آهن، شيطان يك۾  صورت אنساني
 هو ته اٿ چون. نٿא هوس جي ڻאئڌو کي אن ا،ٿ ينڑمي دولت۾  حرص ا،ٿ نڙوڊ جيان چرين
.... آهي ثوאب گناهه۽  آهي نفرت قابل يكني الءِ  אنهن آهن، مرده۾  تحقيق پر آهن زنده
اع אهو صاف  المك آهي ته خوאهش جي پوئتان  אيوٻڌ ريكא، אسوه حسنه ۽ א
 نڌپوِء هو אن. وٿ يڃو يٿ۽ سچ אنهن کان دور  يٿ يڃو يٿسببان صرאط مستقيم بند  ڙڻوڊ

شروع  ڌكڻ اهرٻوאهشات کي مون پنهنجي خ ريكتنهن ا،ٿ نكزندگي بسر  وאنگر
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تيئن هك  جيئن آيو هووאنگر آيو ۽  هك אوپريفرمايو אسالم  ملسو هيلع هللا ىلصכن پا..... يوك
 ڳکان א  ڻالڀسن ڻهو ته پا پڊوئي، مون کي  يڌپوِء منهنجي پريشاني و. ويندو ئي وאنگر אوپري
 يک مونمؤال  مهربان پوءِ .... ريك اركش کي مون אچي אوچتو ئيموت אوچتو  انت۾ ئي م
 هئا، ونو جو يزگيءَ كپا هو. جهيو ره ترس خدא پنهنجو مون کي جن ماليا אنسان אهي
۽ مصيب ۾ هنن ص  ليفنكمون کي ت. هئا يندאڏجهان تي ترجيح  هن کي جهان ڙאيند
 אدאئي ركش۽ אحسان جي  نوڏسبق  جو ڻرهرضا ۾ رאضي  ئي،كجي تلق  ڻرك
אنهن  ،ٿ رجوع אنهنڏ بت אالهي جي هئا شيمتال جا هنڻما نڑאه هو. سيکاري ڻرك
جي تلق  ڻركتوبه  وڏآ ىٰ رب تعال ياريندي،ڏ۽ مهربان جو אحساس  الينڀکي 
 .... يائونك

چون ٿا ته هن بزرگ به تصوف . به سندن همعصر هو) ع859هه 245وفات (ذوאلنون مصري  
 .مگر אها ڳالهه تصديق طلب آهي ،بابت كتاب لکيا

  اميبايزيد بسط
۾ هك ٻيو وڏو صو بزرگ پيدא ٿيو، جنهن جو نالو אبويزيد هو، جنهن کي بايزيد  دؤرهن 

بايزيد وڏي بيباكيءَ سان چيو . جو باشندو هو) אيرאن(هو بسطام . بسطامي كوٺ ٿا
درحقيقت אهو . ، يع تعريف مونکي جڳائي، منهنجو وڏو شان آهي“سبحاني ما אعظم شاني”

حضرت جنيد به אن . هو دؤررو هو ۽ אن صوفيانه אصول جو אهو شروعاتي وحدت אلوجود جو نع
جنيد تصوف جي خيالن کي . جو هو ۽ سندس خيال به وحدت אلوجود جي אصول وאرא هئا دؤر

وني پيش كيو جنهن ۾ مغالطي پيدא ٿيڻ جو אمكان نه هجي تصوف فلسفي . صاف ۽ سهڻي 
جو وאسطو ذكر فكر،  تصوف س،برعك. وאنگر عقلي ۽ אستدال موضوع نه آهي

جهائڻ ڏکيو آهي جهڻ ۽  אهو . كشف وجدאن، مشاهدن بلكه אلهام سان آهي، جن کي 
يون ربو آهي، جنهن ۾ كي جيكي  ڳالهيون אهڑيون به אچي وڃن ٿيون هك قسم جو ذאتي 

ن جن پر كي صو بزرگ אهڑא به ٿي گذريا آه .صو بزرگ ۽ אولياِء کلم کال چئي نه ٿا سگهن
. جذب ۽ مس ۾ אهي نعرא هنيا، جن مان كن کي ته شريعت جي صاح ڦاهي تي چاڙهيو هو
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نڈ کان  אيئن نه آهي ته جن صو بزرگن אهي نعرא نه هنيا سي ڊڄي رهيا هئا، سندن د ظرف 
 پر אنهن نعرن هڻڻ سان مذه نظام ۾ אفرאتفري ۽ خلل پيدא ٿئي ها، تنهنكري. به وسيع ۽ گهرو هو
 .אهي خاموش رهيا

ر  ñ ã دل   ِ   ñ 
 :حضرت بايزيد پنهنجو ذאتي مشاهدو بيان كندي چوي ٿو

انن روح منهنجي ،ڏٺ به دوزح۽  بهشت يا،ك س جا آ ، ريك ڙر هڎت ائ  چيائ
 سگهان ۽ مان پنهنجي خوديءَ کان به آزאدنه ٿو  ريكپنهنجي אنا سان توکي حاصل  مان”
 يٿکان آزאد  ‘تون’پنهنجي  تون” آيو، آوאز אالهي “ريان؟ك اڇمان  يڻسگهان، هانه ٿو  يٿ

مد هنڎج ندينكحاصل  هنڎ۽ אها آزאدي ت بوب  وي جي ملسو هيلع هللا ىلصمنهنجي   .ندينك پ
ن جي هن  “.هل تي قدم نقش جي هن۽  وجهه۾  אک پنهنجي כخا جي پ

جن فرمايو،  ملسو هيلع هللا ىلصجيئن حضور پاכ جن א تعالىٰ کي سڃاتو تن جو درجو بلند آهي،
نڈن مٿان گهمي ” جيكڎهن توهان خدא کي אيئن سڃاتو جيئن سڃاڻڻ کپي ته پوِء توهان 

 “ .سگهندא ۽ جبل به توهان جي حكم تي هلندא

بايزيد بسطامي جيكي مٿي فرمايو آهي، אن ۾ صوف جو فنا وאرو אصول بيان كيل 
کان صوف ۾ فنا جو  دؤربايزيد بسطامي وאري  تصوف جي تاريخ نويسن جو خيال آهي ته. آهي

 . אصول رאئج ٿيو

مسلم دوست هو جو  شام سندس صحبت  صبوحچون ٿا ته بايزيد بسطامي جو هك غ
 هر ويلته جڎهن تون אيڎي وڏي مسلمان صو بزرگ جي صحبت ۾  پڇيسماڻهن . ۾ هوندو هو

ايزيد وאري مسلماني אهڑي ڏکي آهي جو مان هن جوאب ڏنو ته ب ؟ٿئنه ره ٿو ته پوِء مسلمان ڇو 
 .אن تي هلي نه سگهندس، باقي عام مسلمانن وאري مسلماني کان ته منهنجو كفر به آهي
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شاهه صاحب جي چوڻ مطابق ساهڑ . رومي به אهو قصو مثنويءَ ۾ بيان كيو آهي مؤالنا
 .ني آאها غلط فهمي آهي ته مسلماني آسا. ر ساهيندאאنهن کي ملندو جيكي سِ 

يُون،ك يُونڀאُ يِڌنكَ   ِن؛كَ  “ڑُ ساهَ  ڑُ ساهَ ” ي
 ِن؛ڑَ ِگھ يوك “گھوِريَِس ” يكسانگو ساهَ جو،  ِنك
 .يونڑساھي جي ِگھ ِسرُ َسندو تَِن،  ڑُ ساهَ 

 .۾ وفات كئي ع875هه 261بايزيد 

  جنيد بغدادي
۾  دؤرتصوف جي علم ۾ حضرت جنيد بغدאديءَ کي كمال حاصل هو، سندس 

ٻيا به عظيم صو بزرگ ٿي گذريا، پر تصوف جي علم بابت جيكي هن لکيو ۽ אن جيتوڻيك 
هن جي صالحي ۽ بلند . کي صحيح ترتيب ڏني سو هر كنهن صو عا جو كم نه آهي

ريري شهاد تنهن سان  كا ترديد ياجي نتنه آهي جيكي هن لکيو. تون موجود آهنمقام الِء 
 .هجي وٿي كو مشكل ئيאختالف  كو

تصر طور سندس چوڻ آهي ته א تعالىٰ אنسانن کان جڎهن پڇيو ته ڇا مان توهان جو 
אنسان کي אن وقت كا جسماني صورت مليل كانه هئي، . رب نه آهيان ته هنن هائو كئي

ايل هئا روح جو . אن وقت حضرت آدم به پيدא كونه ٿيو هو. مگر روح هئا جيكي به א ۾ 
هك ٻئي کان אلڳ אلڳ شيون آهن تنهنكري روحن کي אهو پتو نه  وجود ۽ جسماني وجود ٻئي

. אنسان کي دنيا ۾ א تعالىٰ جسماني وجود سان موكليو. هو ته ک جسماني صورت ڏني ويندي
حديث قدسي آهي ته، . جسماني وجود کي روح جي كيل وאعدي جي ڄاڻ كانه هئي

אک  هو منهنج ۽ ڃانرت ٿو ٿي وبصا يمان هن جکي پيار كريان ٿو ته  بنديجڎهن مان ”
اعت ٿو ٿي وڃانمان هن  ،ڏسيٿو سان  אن الِء “ ....ٻڌيٿو سان  ن۽ هو منهنجي كن جي 

جنيد فرمائي ٿو ته א تعالىٰ אنسان کي همٿائي ٿو، طاقت عطا ٿو كري، رهنمائي ٿو كري ۽ 
ت بخشي ٿو ته هو حق جي رאه تي هلي، سچائيءَ تي هلي אن אعلىٰ  تي رسي جيكو  مقام بص
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صوص كيو ويو آهي אن אها ٿو ٻڌאئي ته توهان پنهنجو پاڻ ماري  تصوف جي معنىٰ . جي الِء 
جي ذאت ۾ زندگيءَ جو نالو بقا  א. ه جا چيز آهي، سا فاني آهي. رب تعالىٰ ۾ زنده رهو

ءَ جو وجود حقيقي معنىٰ ۾ ختم . آهي ر هن جي אنفرאديت ٿئي، پنه ٿو پنهنجو پاڻ مٹائڻ سان صو
يا وجود، جيكو عنايت אالهي آهي، سو قائم رهي ٿو، بلكه كامل ٿئي ٿو ۽ אبدي زندگي 

بوب سان وصل كو آسان كم نه آهي، אن . حاصل كري ٿو مگر پنهنجي حقيقي خالق ۽ 
بوب ملي سگهي ٿو مگر عاشقن . الِء אمتحان ۽ آزمائشون آهن، جن کي پار پوڻ سان ئي حقيقي 

بوب سان ملي ٿو ته پوِء هن کي אنفرאدي دאئمي . ءَ مصيبت به مٺي ٿي لڳيکي هي جڎهن روح 
بقول حضرت جنيد بغدאدي . ٿ ٿيونن بعد א تعالىٰ طرفان سڀ نعمتون عطا جنه ٿي مليزندگي 

بوب حقيقي سان  صوف جي هيءَ ساري جدوجهد ۽ جاکوڙ אن وאعدي کي پوري كرڻ ۾ 
 .بعد אنسان کي אبدي ۽ كامل زندگي عطا ٿينديملڻ الِء آهي، جنهن 

بغدאد جو مشهور صو אبوبكر شبلي . ع ۾ وفات كئي910هه 298حضرت جنيد 
 .سندس شاگرد هو) ع946هه 334وفات (

  حسين بن منصور حالج
حس بن منصور حالج به بايزيد بسطاميءَ وאري رستو אختيار كيو، مگر אن کان به 

بايزيد کي ڦاسيءَ جي سزא نه ملي، مگر منصور حالج خالف . يووڌيك جرئت سان ۽ کليو کال
ن كفر جي فتوىٰ ڏني ۽ کيس ڦاسيءَ تي چاڙهيو ويو هن به پهريائ ته جنيد وאرو رستو . عا

ق”אختيار كيو مگر پوِء אن کان אڳ وڌي ويو ۽  جو نعرو هڻڻ لڳو، ) مان حق آهيان(“ אناא
هن خدאئي جي دعوىٰ كانه كئي، . ردאشت آهيجيكو شريعت جي صاح وٽ ناقابل ب

جهيو ته هن خدאئيءَ جي دعوىٰ  ن אهو ئي  ٰ ڏيندڙ عا جيئن فرعون كئي هئي، مگر فتوى
سندس چوڻ  .كئي آهي، تنهنكري هن جي خالف شريعت جي فتوىٰ صادر كئي وئي

 :آهي
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 حق مان! وڻاڃته س کي صفات جي هن مك אز مك ته وڃم نه ٿا کي א هنكڎجي
۽  אبليس אستاد۽  دوست منهنجا. آهي ايوڻب حق دאئمي کي مون حق אن ته ڻاكاڇ آهيان،
۾  درياءَ  کي فرعون يو،ڑم نه پرهو ويو نوڏ وڙكد جو باهه جي دوزخ کي אبليس. آهن فرعون

 جهي، نه حائل شئي اك يٻ۾  وچ پنهنجي۽  خدא هنن ته وڇ آيو، نه باز هو پر ويو يوڙوٻ
 ياكٹپ  ٿويندو، منهنجا ه هيوڙتي چا اسيءَ ڦه ماريو ويندو، ب کي مون كيڻجيتو

 .ندسك نه بهبه تو هنڎويندא، ت

هاڻي حالج אهڑي جذبي ۾ مست ٿي چكو هو، جو کيس אن جي نتيجن جي كا 
ق جي ”چيائ ته، . پروאهه كونه هئي مون کي ڦاسيءَ تي چاڙهيو يا هٿ كاٹيو مگر مان אناא
אن كري ڇڎيو ۽ ملك ۾ هلچل برپا ٿي وئي، پر “ .قول کان باز نه אيندس هن نعري ماڻهن کي ح

منصور کي كنهن جي پروאهه كانه هئي ته كو كافر كوٺي ته ڇا، كو مسلمان 
 :بقول سچل سائ. هن کي سوري سڎ كري رهي هئي! سڎي ته ڇا

 چوي ملحد چوي، כمشر وك
 .ئي آهيان آئون جو ئي آهيان، سو

אُهي ” :ندو ويو، تڎهن ماڻهن ڏي منهن كندي دعا گهريائجڎهن کيس سوريءَ تي آ
تنهنجا بندא جيكي دين خاطر تنهنجي خوشنودي حاصل كرڻ الِء گڎ ٿيا آهن، تن کي يا א 

جيكي تو مون تي ظاهر كيو آهي، אنهن تي جيكڎهن . معاف كر ۽ אنهن تي رحم كر
ن کان لكائ ها، جيكڎهن تون مو. אنكشاف كرين ها ته אهي אيئن كونه كن ها

تنهنجو شان  .ون کي كابه تكليف سهڻي نه پوي هاجيكي هنن کان لكايو אٿئي، ته پوِء م
 “.جيكي تون چاه ٿو سو كجهه كرين ٿو، تنهنجو عظيم شان آهي. بلند آهي

 .هه ۾ ڦاسيءَ تي چاڙهيو ويو309منصور حالج 

ي ٿي جڎهن هن هن جي لفظن مان ظاهر آهي ته منصور تي خاص كيفيت پئي طار
ق جو نعرو پئي هنيو هو پنهنجي دعا ۾ א تعالىٰ کي אنهن جي معا الِء ملتجي هو، جن کيس . אناא
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هيءَ ته אها . كونه پئي چيو“ حق”אن وقت هن پاڻ کي . شرعي تقاضائن مطابق ڦاسي پئي ڏني
ق جو نعرو هڻ  .كيفيت آهي جو ڄڻك کيس אلهام پئي آيو ته אناא

ا      ر  ،ا
قمان (  !)ڻته ه چو وٿ يار پر ،انڻهنه ٿو  نعرو جو אناא

ڦاسيءَ جي وقت به منصور هشاش بشاش هو، سندس چهري تي كا پريشاني كانه 
 .هئي

אض آهي ته منصور نعري هڻڻ وقت  א آبادي جو אع ڇو چيو، تنهنجي معنىٰ “ مان”אك
جو אحساس هئس ته “ مان”جيكڎهن אن وقت . ءَ جو هوش هوهن کي پنهنجي هسאڃان ته 

 .پوِء هو ڦاسيءَ جو سزאوאر آهي

 ñ ã  رêر ا  :aِث
 ش اa   ñ:6دار :

روميءَ جو چوڻ . عارف روميءَ ۽ ٻ אن وقت جي ول ۽ بزرگن منصور کي سارאهيو آهي
ت هئيآهي ته هيءَ فرع  .ون وאري אنا نه هئي، فرعون وאري אنا لعنت هئي ۽ منصور وאري אنا ر

  ا ñ   ا  ú ا
 ہرراراںآ

ñ ر ا ú ؤ   ا در ؤ 
ناú ا @hہ را  

ت ڻچو تي موقع אنا ساڳي هيءَ  آهي، لعنت ڻچو אنا אها موقعبي (   .آهي باعث جو ر
ت الءِ  جي منصور אنا אها  .)آهي باعث جو لعنت الءِ  فرعون אنا پر ساڳي هئي، ر

حالج طرفان ڦاسيءَ تي جان ڏيڻ ”אبو سعيد אبوא منصور کي مرد سڎيندي چيو آهي، 
 “.مردن جو كم آهي ۽ نه نامردن جو
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حالج جي شهادت هك אهو گوهر آهي جنهن جو هٿ ”حضرت אبوبكر شبليءَ چيو، 
فوظ كجي. شكل آهيאچڻ م  “.אن جي عزت كرڻ جڳائي ۽ سي ۾ 

حس بن منصور حالج جي شخصيت متنازعه رهي آهي، جيئن مٿي ڄاڻايل آهي ته گهڻا 
کيس و א ۽ خدא جو سچو عاشق سڎين ٿا، مگر كي صو بزرگ אهڑא به ٿي گذريا آهن 

 .جن کيس مالمت جو نشانو بڻايو آهي

آهي جنهن ۾ هن א “ كتاب אلطوאس”هور تصنيف حس بن منصور جي هك مش
جي بي אنتها تعريف ۽ توصيف كئي  ملسو هيلع هللا ىلصتعالىٰ جي وحدאنيت جو صاف אقرאر ۽ رسول א

אن مان كي ٹكرא پڑهندڙن جي . هيءُ كتاب سندس خياالت جو آئينه دאر آهي. آهي
ڇا وאقعي خدאئي فكر ۽ دلچسپي الِء عرض رکجن ٿا، جن مان אندאزو لڳائي سگهبو ته منصور 

 !جي دعوىٰ كئي هئي

۽  هئا تي معرאج جي אنسانيت ئيهو . اٿ نڻاڄئي אنا جي مفهوم کي  ملسو هيلع هللا ىلصرك رسول”
 کان ماننك نٻ مطابق يمكح قرآن ته پهتا تي درجي ترين אعلىٰ  جي حقيقت هنڎج
 “.هو فاصلو ٹگه

ود حقيقت جي بلند ترين مقام تي هجڻ باوج ملسو هيلع هللا ىلصمنصور جو چوڻ آهي ته رسول كر
 :ٻئي هنڌ چوي ٿو. א پاכ کان אلڳ رهيا ته پوِء مان אن جي مقابلي ۾ ڇا آهيان

، وٺبي۾  پاسي جي دلدאر تون جو آهي אها حقيقت جي ڻرك بت”  پنهنجون ره
 “.ڃو يٿ آرאسته سان صفات جي هن ريك כتر وصفون

جهن ٿا ۽ نه خدא، אيئن جيئن  ،صو نڈ جو هك אنسان کي خدא تعالىٰ جو مظهر 
نڈ چئي  مان چوאن ٿو ته ”: منصور جو چوڻ آهي. سگهجينه ٿو قطرو، پر قطري کي 

مان به אن جي هك عالمت . سڃاڻو ته אن جي عالم کي سڃاڻو نه ٿاجيكڎهن حق کي 
ق آهيان، ڇاكاڻ ته مان هميشه حق سان رهيو آهيان. آهيان  “.אناא
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رسل“ .אنسان ،رهندو، אنسان حق هميشه حق”۾ لکي ٿو، “ كتاب אلطوאس”  ملسو هيلع هللا ىلصسيدא
مدي هك چرאغ ”جي سارאهه كندي پنهنجي كتاب جي شروعات ۾ ئي لکي ٿو  طاس 
هيءُ چرאغ پنهنجي همسر . هو، جيكو غيب جي نور مان ظاهر ٿيو ۽ وري غيب ۾ هليو ويو

هن  .ورور بڻيروشن ۽ אن جي روش جو سُ  چرאغن کان אڳ وڌي ويو، هو چنڈ کان وڌيك
لي بخشي) كرڻن(روشن مدאرن  جي جاِء אسرאر جي  هو אهڑو אالهي ستارو هو جنهن. کي 
ان تي هئي  .آ

جيكي به نور آهن، سي سڀ . جي نور سان نبوت جا نور منور ٿيا ملسو هيلع هللا ىلصن كر”
ٻيو كو نور אيڎو روشن،  کانسوאءِ حقيقت אها آهي ته هن منور نور . سندس نور مان ظاهر ٿ ٿا

سندن همت سڀ کان بلند هئي، سندن وجود عدم کان . حقيقت ۾ موجود ئي نه آهي ايان ۽
אڳ هليو ويو ۽ سندن پاכ نالو قلم کان אڳ وڌي ويو، ڇاكاڻ ته پاڻ قلم کان به אڳ موجود 

لوق جي وجود ..... هئا سندن نظر، عظمت، شهرت، نور، قدر ۽ منزلت سڀ کان אڳ بلكه 
. ود کان پوِء به قائم رهندאزل کان אڳ موجود هئا ۽ سندن جوهر אب پاڻ. کان به אڳ مشهور هئا

 “.سندن جوهر پاكيزه آهي، سندن كالم نبوت جو مظهر ۽ سندن علم אنتهائي بلند آهي

لکي ٿو ته אبليس آدم کي . אبليس جي به مشروط تعريف كري ٿو حس بن منصور حالج
ن وאسطو كونهي، مان غ سامنهنجو ” سجدي کان אنكار كندي א پاכ کي چيو،

، “ .تو غرور كيو”خدא تعالىٰ فرمايو، “ .پسند عاشق آهيانتنهنجو אنتها جيكڎهن ”جوאب ڏنائ
ض هك گهڑي توسان گڎ هجان ها ته تك سبب مون وאسطي سزא هجڻ کپندي هئي،  مان 

ڇو به آهيان؟ . مان آدم کان گهڻو به آهيان. پر مان ته عرصئه درאز کان تنهنجو شناسا آهيان
ٻئي كنهن کي  کانسوאءِ هاڻي مان تو. ڇاكاڻ ته منهنجي خدمت ۽ بندگي ڏאڍي پرאڻي آهي

كيئن سجدو كريان؟ تو مون کي باهه مان ٺاهيو آهي، به آهي ته مان باهه ڏي ئي وڃان، 
 “.ڇو ته منهنجو مقدر ۽ אختيار تنهنجي هٿ ۾ آهي
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دنيا ۾ به . سڎאيو آهي“ אنتها پسند عاشق”ىٰ جو منصور جي زباني شيطان پاڻ کي א تعال
پڑهڻ  جون אهي سٹونمنصور . ٿيندو آهي وام به אن قسم جאيئن ڏٺو ويو آهي ته אنتها پسند جو א

جهه ۾ آيوکان جيكي منصور . پوِء ئي مون کي شاهه صاحب جون هيٺيون شعر پوري طرح 
ين تشر  .يح ۽ تفس آهيشيطان الِء چيو آهي سو شاهه جي شعر جي به

 يا؛ڌڙس يوئيڑم ياٻعزאزيل،  عاشق
 .يوٿسبيل، لعن لعل  كمنجهان س

 :ٻي هنڌ אبليس الِء لکيو אٿس

 به کان آدم مان ته چيو هن. وٺوي ائيڃو عقل پنهنجو۽  يوك اركאن کان אطاعت אبليس
 .ويو يٿ رگرفتا۾  عذאب۽  پئي يٹم۾  منهن سندس. ويو يٿ مبتال۾  فهميءَ  غلط هو آهيان،

אقبال . عارف رومي، شاهه ڀٹائي ۽ عالمه אقبال ٹيئي منصور کي و א تصور كن ٿا
جهي ٿو نه پڑهيو “ كتاب אلطوאس”אلبته جيستائ هن . منصور کي خوديءَ جو مظهر يا نشان 

تلف هو جيتوڻيك אقبال جو . ع ۾ فرאنس ۾ ڇپيو1913אهو كتاب . هو، تيستائ سندس خيال 
אقبال جي نظر مان كونه گذريو  “كتاب אلطوאس” ع ۾ ڇپيو هو، تاهم1915“ رאر خوديאس”
كن آهي ته مٿس پنهنجي مرشد . אن بعد عالمه אقبال منصور جي همنوאئي كئي. هو אهو به 

ايت ٿو كري ۽ چوي  مؤالنا. روم جو אثر ٿيو هجي مؤالءِ  رومي ته هن حد تائ منصور جي 
ق ”ٿو،  نه ٿو   چوي ٿو، سو وڏي نياز نوڙت وאرو آهي، هو پنهنجي وجود جي دعوىٰ جيكو אناא

كري، پر رڙ كري چوي ٿو ته مان א جو ٻانهو آهيان، سو درحقيقت پنهنجي وجود جو 
 “.אنكاري نه آهي، حاالنكه كائنات ۾ وجود صرف א تعالىٰ جو آهي

ِ @ر   ثِم  6  ا 
   @ ے:ٰید@ق 8 اب
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پر عشق وאرن کي موت جي پروאه نه هوندي آهي، عشق אالهي خاطر هنن جو سر אڏيءَ تي 
 .رکيل هوندو آهي

  ا  ی، دین د
@  ëêCêادا ëê ا 

 :شاهه سائ ساڳيو خيال هن خوبصورت אندאز ۾ بيان كيو آهي

 .ي نه پَڑيهڎو ۽ چم، ِپَك ِپريان ج ءَهي

 :هي وאقعو بيان كيو آهيمنصور بابت  گنج شكرؒ אلدينبابا فريد حضرت

 אالهيءَ  عبادت يڃو אتي۽  هئي ويندي هلي۾  ٹپ ڻر جي بغدאد ڻيڀ جي منصور خوאجه
 مكح کي فرش ته هو يندوٿ وقت جو ٹڻمو جي هن هنڎج. هئي ينديٿ مشغول۾ 

ن ۾ אسرאِر אالهي هوندא هئا، سو جنه پيالو، كه جو شرאب جي جنت ته هو ملندو
 ٺني. بعد حجري ۾ وאپس هلي ويندي هئي ڻرکي، جنهن کي پيئ يڻتي آ ٿسندس ه

سندس وليه  هنڎج. هو موقعي جي تالش ۾ رهيو ۽ خوאجه منصور کي אها خ پئجي وئي
وليه . وڳوئي ته منصور به سندس پوئتان ل ريكن اهرٻهميشه جي دستور مطابق  ڻيڀ

ته  يٿعبادت مان فارغ  هنڎج. وئي يٿتي پهچي אالهي عبادت ۾ مصروف  پنهنجي جاءِ 
 ئي وروٿאڃان . يڳل ڻهوءَ پيئ. پيالو رکيو ريلڀتي אچي  ٿهميشه وאنگر فرش سندس ه

ورאئي  ٺپ وليه “ونهي؟ك حصو منهنجو اڇ” چيو، ريك ڙر منصور خوאجه ته پيتائ
پوِء  “.پيو يٿ ظاهر رאز جو مٿא אفسوس”، چيائ يس،ٿאفسوس  وڍאڏ. آهيته منصور  وڏٺ

، کي منصور  بردאشت کي אن تونپر  وٿته چاه  ڻپيئپيالو  هيءُ  تونمنصور  אي” چيائ
אن پيا ۾ بچيل هو پي ويو، مگر  جههك يكجي اركآخر “.سگهندين نه ريك

ق جو نعرو ه يٿسندس حالت دگرگون   ڻيڀخوאجه منصور جي . هليو ويو ندوڻوئي ۽ אناא
تون خود به خوאر  אنسان، حوصله تنگ אي” ي،ڳل ڻ۽ منصور کي چو يڳل ڻروئ سيڏאهو 
 کال کلم منصور خوאجه هنڎج אچي۾  شهر بعد אن “.يئيك۽ مون کي به شرمسار  ئٿ

ق  ڳא  کان اسيڦ. وئي نيڏ سزא جي اسيءَ ڦ کيس مطابق شريعت ته هنيو نعرو جو אناא
 مون منصور” ،چيائينس ينديڻآ هاڙوڳ۽ אک ۾  وئي ٽو اءُ ڀ پنهنجي ڻيڀ جي منصور خوאجه
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 .ئيك انهك قبول الههڳ تو پر انهيك سگھ جي ڻپيئ پيا۾  تو ته هو چيو אهو توکي
 منصور خوאجه “!پئي يڻيڏ جان توکي۾  سزא جي אن۽  يئيكجي رאز کي ظاهر  دوست
 رאه جي دوست هنجيپن هو، مرد كبيش منصور ته هو ولٻؤچ אهو۾  عوאم پوءِ  کان قتل جي
 غافلو” ته، فرمايائ۽  ڏنو يكمش يٻڌ الهيونڳאهي  ڻيڀهن جي . يائك قربان جان۾ 
 ڻپيئ ڍכ وريٿ مان شربت جي بت ته ها هجي مرد منصور اءُ ڀ منهنجو هنكڎجي
אالهي جي  אسرאر ريكحقيقت ۾ هو مرد نه هو تنهن. ها يڃو نه ريكن مان هوش سان
 “.وٺوي ائيڃو حوאس ئي سان ڻپيئ ڍכ كه شربت

ام وڏي منزل تي پهتل هئي جنهن جو אندאزو  مه ڀيڻ واليت جي  چون ٿا ته منصور جي 
هو جڎهن بغدאد شهر ۾ نكرندي  چيو وڃي ٿو ته .مٿي بيان كيل وאقعي مان ٿي سگھي ٿو

 نه ٿاجڎهن ماڻهو پڇندא هئا ته توهان پردو ڇو . هئي ته صرف אڌ منهن ڍكيل هوندو هئس
جنهن  ٿو אچي بغدאد ۾ مون کي كو مرد نظر كونه”كيو، ته جوאب ۾ هوءَ فرمائيندي هئي، 

ها هكڑو منهنجو ڀاءُ منصور آهي، پر אهو به אڌ مرد آهي تنهن كري رڳو . کان س كيان
 “!منهن جو אڌ ٿي ڍكيان

  حجته االسالم امام غزالي
 ِ ءَ جي پايي جو عا پيدא ٿيو دين، فالسفر ۽ صو  دنياِء אسالم ۾ مشكل ئي אمام غزא

مد . אسالم جو ثبوتيع אالسالم كوٺيو ويندو آهي،  ةهجي، אن كري کيس حج حضرت 
معمو پر سندس غ.  پيدא ٿيڻو كونهين آخرאلزمان آهن ۽ کانئن پوِء ٻيو كو ن ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ 

. ها هجي אمام غزא אهو هجي ها ته ن אچڻوقابليت ڏسندي چوندא آهن ته جيكڎهن كو 
אنه شان آهي مد  سندس پورو نالو אبو حامد. سندس تصنيفات ۽ دعوت ۾ هك پيام مد אبن 

אبتدאئي تعليم به قابل אستادن وٹان . جي ڀرسان پيدא ٿيو) אيرאن(ع ۾ طوس 1058هه 450 .אلغزא آهي
باد چئي نظاميه  پور ۾ جليل نيشادرسگاه مليس پر کيس علم جي אها پياس هئي جو وطن کي خ

وي جي شاگردي אختيار كيائ رم عالمه ضياءُאلدين א مگر شاگرد جي . אلقدر عا אمام א
م אستاد کان گهڻو وڌي وئي  .شهرت ۽ قابليت אڳ هلي پنهنجي 

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

202 
 

وره جي ڄمار ۾ ملك شاه سلجوقي جي مشهور معروف  33ع ۾ 1091هه مطابق484
لك طوسي جي وساطت سان درسگاه نظاميه علم دوست سياستدאن وزيرאعظم نظا م א

ربيكار عا . بغدאد جو سربرאه مقرر ٿيو سن، جيد ۽  هي אها مشهور درسگاه هئي ج پ
אتي ٹي سال كم كيائ ۽ پنهنجي علمي قابليت، وאعظن ۽ تقريرن . ئي مقرر كيا ويندא هئا

۽ فلسفي ۾ عظيم مهارت جو אمام غزא دي علوم، قانون دאني . ۾ وڏي شهرت حاصل ٿيس
پر ٹن سالن کان پوِء فالسفر ۽ فقيهه وאرو رستو . مالك هو، تنهنكري وڏو ناماچار كڍيائ

ظاهري علم ۽ عقل جي . وڃي درويش خانه بدوش ٿيو ،، سڀ كجهه ترכ كريڇڎي
هاڻي هن جهنگن، جبلن ۽ برپٹن . دنيا مان نكري، عشق جي وאديءَ جو سفر אختيار كيائ

جهيا ويندא آهنجو ر אمام صاحب هينئر تصوف . خ كيو، جيكي عشق جو تربيت گاهه 
هن ٹن ڳاله جو عهد كيو، جن . אهڑي طرح هو ڏهه سال دنيا کان دور رهيو. جي دنيا ۾ گهڑيو

 .تي ساري عمر قائم رهيو

 ڻرك כتر تعلقات سان بادشاهن •
 ڻيٿ نه اريٻدر۽  دאر پگهار جو بادشاهن •
 ڻره پري نکا ثن۽  مناظرن •

مسلم دنيا ۾ عا ۽ . هئي مرعوبيت زير אثرعلمي دنيا يوناني فلسفي جي  אسالمي אن وقت
مسلمان مفسرن جو ويس ته . دאنشور אرسطو ۽ אفالطون جا ذه غالم بڻجي چكا هئا

ِر . אسالمي هو پر روح يوناني مذهب אنهن جي نظرن ۾ صرف قانون جو نالو هو ۽ فلسفو علم جو 
صدאقت صرف  پر ؛رآن به حق آهي ۽ فلسفو به حق آهيאبن رشد چوندو هو ته ق. هوبيكرאن 

אسالمي אصولن کي . هك ٿي سگهي ٿي، تنهنكري يوناني فلسفي سان قرآن جي مطابقت آهي
ال هئي جو بغدאد جي درٻار . ويو ترتيبيوٹوڙي مروڙي، يوناني فلسفي جي ڍאنچي ۾  كنهن کي 

الفت   !كري۾ يوناني فلسفي جي 

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



ي مشهور صويف     ‡تصوف جو بنياد ۽ 

203 
 

، جيكو خود به يوناني فلسفي جو وڏو ماهر هو، تنهن אن جي  אهڑي ماحول ۾ غزא
الفت كئي ۽ يوناني فلسفي جي بت کي ٹوڙي ڇڎيائؤزبردست ۽ م ءَ جي حيثيت . ثر  صو

۾ پنهنجي ذه ماجرא ۽ روحاني كيفيت אهڑي طرح بيان كئي جو هر لفظ سندس سچائي 
 :صوف لکي ٿوאمام مو. ۽ سوچ جو گوאه آهي

 بناعقيدي، رستو אهو ته هئي خ کي مون. نيڏ تي طريقي صو توجهه پنهنجي مون پوءِ 
 مان ته آهي۾  אن روح אصل جو عقيدي۽  سگهبو نه ريك طئي جي عمل۽  אصول
ات  رجحانن غليظ ريان،ك כتر خوאهشون جسماني پنهنجون ۽ رذيل صف کان 
به نه هجي ۽ אن  جههك يوٻ کانسوאءِ  כدل ۾ א پا אنهيءَ الِء ته منهنجي ريان،كحاصل 

يع صرف א جي ياد هجي ۽ هر سوچ א بابت  .آهي ركصفائي جو طريقو א جو ذ
جو عقيدو ) صوف(אنهن  ريكمنهنجي الِء عقيدو عمل کان به آسان هو، تنهن يڻها. هجي
ي حد تا. يمكشروع  ڻ۽ شيوخ جي قولن مان سک تابنك ئ אنهن جو طريقو مون אي

و  وٻڌسکيو ۽  معمو چيز هئي،  نكجي هو، پوِء صاف صاف نظر آيو ته אنهن ۾ جاغ
 كپکي  مون. هئي نكنا ڻرك حاصل کانسوאءِ  يتبديل مشاهدي ۽ باط ،سا وجد

و علم پ جو تصوف ته وئي يٿ پر  ،ئمه يوك ٿي پئي سگھيو سو ذريعي حاصل ڻهڑجي
 هنڎج سگهيپئي  يٿحاصل  هنڎسا ت ،هئم يڻركاصل شيِء ح אصل باقي جا
 خوאهشون جون دنيا. هئس وقت אن جيئن وڏٺ کي ڻپا مون. ريانك אختيار زندگي صوفيانه
ين وكجي ،مك جو ڻهائڑپ۾  حيثيت جي אستاد هيون، ويون يڙوكو کي مون  به
. وڳل ڻيٿ سوس اركبي۽  אهم غ کي مون الءِ  زندگي وאري آئينده به אهو آهي، مك
ته אهو خدא جي رאهه ۾  يوٿسوس  ته يمكتي غور  نيت پنهنجي بابت ڻهائڑپ هنڎج

ته مان  مڏٺ. هئي ريلڀ خوאهش جي وقار۽  شهرت ذאتي۾  אن كبل يمكپئي  ونهك
۾  אههڙאو يڃو ته بدال نه رستو هنكڎجي۽  آهيان وٺبي تي ٽو جي ريٹك كه

دאر  خوאهشن پنهنجي ،نديك سوس بيوسي پنهنجي. رندسك  يندي،ٿتان دست
א . پناهه ور ٽو כא پا يڃمصيبت ۾ ماريل ۽ بي אجهي آسري אنسان جيان و كه
 ،אهل عيال ۽ دوس دولت، دنيا شهرت، پنهنجيمون ۽  ئيك قبول دعا منهنجي ىٰ تعال
 .يمكکي אلودאع  ڀس
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معمو صالحي نيا ذريعي پنهنجي الِء د אهو אنسان جيكو پنهنجي אنتهائي אستعدאد ۽ غ
אسالمي دنيا جي وڏي ۾ وڏي يونيورسٹي  ۾ وره جي عمر 37 ۾ ڇا نه پئي كري سگهيو، تنهن

باد چئي بقيه عمر صوفيانه،  جي سربرאهي جهڑي عهدي ۽ ناموري وאري طرز زندگي کي خ
אنه طور بسر كئي ۽ אسان الِء پنهنجي عمل ۽ تصنيفن جي صورت ۾ א هو الفاني درويشانه ۽ فق

ل ۽ بئنكن جا خزאنا به كا حيثيت  نه خزאنو ڇڎي ويو جنهن جي مقابلي ۾ حكمرאنن جا 
 .رکن ٿا

ان אن پخ يق کي چئبو آهي، جو معجزي ڏيکارڻ باوجود متزلزل نه ”بقول אمام غزא  א
الفت نه آهي“ .ٿئي الفت كري ٿو پر אها אنڌي  ته  سندس چوڻ آهي .هو يوناني فلسفي جي 

يوناني فلسفو نه ته خدא جي ذאت کي ثابت كري سگهي ٿو ۽ نه אن وٽ كو ثبوت آهي ته خدא ”
مسلمان يوناني فلسفي جو مطالعو ضرور كن . هك آهي يا گهڻا آهن يا كوئي به كونهي

فلسفي ۽ . مگر אعتدאل سان، كٿي به كا كارאئ شئي يا حقيقت ملي وڃي ته کڻي وٺجي
، نباتات ۽ حيوאنات متعلق . سرאسر جهالت آهيسائنس کان منهن موڙڻ  مثال طور سج، چنڈ، زم

ربات آهن אنهن کان אنكار كرڻ بيوقو آهي  “.جيكي سائنسي 

منهنجي مصروفيت گوشه ”אمام غزא پنهنجي گوشه نشي جو سبب ٻڌאئيندي چوي ٿو، 
اهده کان عالوه كجهه به نه هئي ، خلوت، رياضت ۽  الهيون تزكيئه אهي سڀ ڳ. نشي

نفس، אخالق سنوאرڻ ۽ قلب جي صفائي الِء هيون، جيئن א تعالىٰ جو ذكر كجي، 
 “.جيكو مون صوف کان حاصل كيو

بت א پاכ الِء آهي ۽ אن جي پيارن سان  حضرت אمام غزא جو چوڻ آهي ته ساري 
بت אالهي آهي، لکي ٿو  :بت كرڻ به 

 وكجي. آهي نه مستحق جو بت كو به يوٻ سوאءِ کان כپا ذאت جي א۾  حقيقت
א رکي، אها سندس جهالت ۽ قصور نه ٿو  اءُ ڳل سان تعالىٰ  א۽  وٿ ريك بت سان غ
۽  آهي، אالهي بت ع אها ته وڇ آهي، ضروري ڻرك بت سان ملسو هيلع هللا ىلصرسول א. آهي
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ن طرح يڑאه ب ڻاكاڇ ي،ڃو يوك تصور کي بت جي متق۽  عا بوب ته  وب جو 
ار آهن ۽ س ملسو هيلع هللا ىلصאن جو رسول بوبن ۾  ب به   אنهنڏجو مقصد א  ڀآهي ۽ אن جا 

 بوب وك يوٻ جي ىٰ سوאِء خدא تعال ٽאهِل نظر و ريكآهي، تنهن ڻركرجوع 
 .ونهيك

ءَ جي وقت ۾ تصوف زندگيءَ جي هك طريقي، عقيدي، אصولن ۽ علم جي  אمام غزא
ظاهر . قت مسلمان عا دين يوناني فلسفه کان گهڻو مرعوب هئاאن و. صورت אختيار كئي هئي

اهدي يا  آهي ته فلسفي جو بنياد عقل ۽ אستدالل تي رکيل آهي ۽ نه كشف، وجدאن، 
ن . رياضت تي نا هك گروه “ אخوאن אلصفا”ٹ ۽ چوٿ صدي هجريءَ ۾ كن אيرאني عا

אئي، ٹوڙ אئي گه . ي مروڙي يوناني فلسفي سان مطابق كيوٺاهيو جن אسالمي تعليمات کي ڦ
وكار ۽ אصول جا پابند كونه هئا، مگر سڀ مذه کي  אهي كنهن خاص مذهب جا پ

جهندא هئا ۽ אنهن کي پنهنجي مرضيءَ جو لباس پهرאئي ءَ کي אها . ندא هئاحق تي  אمام غزא
ءَ جو אسالم ۽ تصوف كنهن کان אڌאرو و. אصو قبول نه هئي بي رتل كونه هو، پر אن جو غزא

هو كنهن جو مقلد به . جو אسوه حسنه هئا ملسو هيلع هللا ىلصسرچشمو قرآن پاכ، حديث ۽ ن كر
قدرت کيس فلسفي، منطق، تصوف، دي علوم ۽ قانوندאني تي אنتهائي عبور عطا . كونه هو

اي ُعلمائنكيو هو ۽ پنهنجي خدאدאد صالحي ذريعي  مٿان وڏيون علمي  يوناني فلسفي جي 
אهو سندس عظيم كارنامو هو جو אسالم ۽ تصوف کي فلسفي جي . فتوحات حاصل كيائ
 .غالمي کان آزאد كرאيائ

اس ۽ אبو طالب مكي جي تصنيفات مان كا متاثر  ،אمام غزא ارث بن אسد  א
اس حضرت جنيد بغدאديءَ جو به אستاد هو. هو אمام صاحب جون كل تصنيفون نوאنوي . א

چاليهن وڏن جلدن ۾ لکيو، سندس “ ياقوت אلتاويل”هن قرآن پاכ جو تفس . وڃن ٿيون چيون
آهي، جو אسالم ۽ تصوف تي هك سند “ אلدين אحياِء אلعلوم”بيحد مشهور ۽ مقبول كتاب 

مگر تعجب آهي جو אن الِء مٿس كفر جون فتوאئون جاري كيون ويون، . جي حيثيت رکي ٿو
אيئن به چيو ته جيكي ماڻهو אهو كتاب پڑهندא يا پاڻ وٽ  كتاب کي ساڙيو ويو ۽ قاض
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۽ “ كيمياِء سعادت”ن، אلبته אٿאكثر تصنيفون عربيءَ ۾ . آهنقتل وאجب אلبه  سيرکندא 
لوכ”  .فارسي ۾ آهن“ نصيحت א

ولد به אمام غزא کان گهڻو متاثر هو، تنهنكري  بهاُؤאلدينعارف رومي جو وאلد بزرگوאر 
ٿو جو يوناني فلسفي جي دلدאده فخرאلدين رאزيءَ، جيكو بلخ جي حكمرאن  אهو به ٿي سگهي

هميشه الِء  بهاُؤאلدينوٽ وڏو باאثر درٻاري عا هو، تنهن אهڑيون حالتون پيدא كرאيون هجن جو 
هو، تنهنكري  بهاُؤאلدينروميءَ جو אستاد سندس وאلد  مؤالنا. بلخ کي אلودאع چئي قونيه لڎي آيو

ءَ جو אثر قبول كيوروميءَ به אم אن بعد אسان ڏسون ٿا ته تصوف ۽ אسالم ۾ روميَء . ام غزא
آفاق عا ۽ صو جي پايه جهڑو بلند پايه شاعر كونه ٿي گذريو آهي ۽ אمام غزא جهڑي شهره 

 .نويس عا ٻيو كو مشكل ئي مليجو نثر

هه مطابق 505ني ادאلثا 14سالم، حق پرست عا ۽ فنا  א صو אال ةهيءُ حج
د غزא . سالن جي عمر ۾ وڃي پنهنجي خالق حقيقيءَ سان مليو 55تي  ع1111 سندس ڀاءُ א

از پڑهي حكم ڏنائ ته منهنجو  صبوحאدو ”لکيو آهي ته،  جو ننڈ مان אٿيو ۽ وضو كري 
تي  אهو آندאئون، אن کي مچي، אک تي رکي چوڻ لڳو ته آقا جو حكم אک. كفن ٺاهي کڻي אچو

 .کيس كو به نرينه אوالد كونه هو. אيئن چئي سڌو سنئون ليٹي پيو ۽ دم ڏنائ“ .آهي

  اجميري چشتي الدين خواجه معين
ؒ معهندستان جي אوليائن ۾ حضرت خوאجه  ک  .جو خاص درجو آهي אلدين چش

ن ۾ هندستان ۽ پاكستا .אلهند جي لق سان به ياد كندא آهن نوאز ۽ سلطان خوאجه غريب
א معتقد كنهن به و א هن عا درگاهه تي نه ٿا א جي درگاهه تي אي خوאجه . אچن جي

مسلمان אسالم جا حلقه بگوش  بت ڀري صوفيانه تعليم ۽ تبليغ سان هزאرين غ صاحب جي 
هن کان אڳ هندستان אندر پهريون پهريون صو بزرگ ۽ و א سيد علي بن عثمان هجويري . ٿيا
. ۾ غزنيءَ کان الهور پنهنجي ساٿ سان گڎ آيو دؤرغزنوي ) هه1072- ع 1009(اگنج بخش دאت

يون تصنيفون آهن، جن ۾ سڀ کان مشهور فارسيءَ تصنيف  جوب”سندس كي “ كشف א
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و مشهور پروفيسر نكلسن كيو آهي هيءُ . آهي، جنهن جو אنگريزيءَ ۾ خوبصورت تر
خوאجه صاحب جڎهن هندستان پهتو ته . ت رکي ٿوكتاب تصوف جي موضوع تي وڏي אهمي

 ، پوِء ملتان ۽ دهليءَ کان  تنهانپهريائ الهور ۾ حضرت دאتاگنج بخش جي مزאر تي چلو كڍيائ
جيتوڻيك حضرت علي بن عثمان هك . ٿيندو א روאنو ٿيو ۽ باقي زندگي אتي ئي گذאريائ

ندي خ وאجه صاحب کي حصي ۾ آئي ۽ گوهِر يكتا آهن، تاهم جيكا شهرت ۽ عقيد
 .سندس فيِض عام سبب غ مسلمان אسالم ۾ دאخل ٿيندא ويا، אن جو كو جوאب ئي كونهي

۾ پيدא ٿيو، پر سندس تعليم تربيت ) אيرאن(هه ڌאري سجستان 636خوאجه صاحب 
روني چش جي خدمت ۾ پهتو، سندس مريد ٿيو ۽ اپوِء خوאجه عثمان ه. خرאسان ۾ ٿي
حضرت خوאجه عثمان الِء مشهور آهي ته هك . کيس خرقئه خالفت عطا ٿيو آخركار אتان

. دفعي هندستان אيندي، رس ۾ אهڑي هنڌ منزل كيائ ج فارس جو وڏو آتشكده هو
خوאجه صاحب ماڻهو موكليو ته وڃي אفطار الِء باهه تي ماني پچائي אچي، پر אتان جي آتش 

تار کي چيائ  پوِء خوאجه. پرس کيس אجازت نه ڏني صاحب خود ويو ۽ آتشكده جي موبد 
ته باهه هك فاني شئي آهي، אن تي پاڻيءَ جو ڇنڈو وجهو ته وسامي ويندي، تنهنكري אهڑي 
شئي جي پوڄا ڇو ٿا كريو؟ موبد جوאب ڏنو ته אهو سندن مذهب آهي ۽ وڏي عرصي کان هو 

 باهه ۾ وجهه ۽ ڏسان ته توکي پوِء خوאجه چيس ته تون ڀال هٿ يا پ. ٿا אچنپرستش كندא 
پوِء خوאجه صاحب قرآن . موبد جوאب ڏنو ته باهه جو كم ساڙڻ آهي! ساڙي ٿي يا نه

موبد ۽ . حكيم جي آيت پڑهي، موبد کان سندس س سالن جو پٹ وٺي باهه ۾ گهڑي پيو
هو نه پيا وڃن ءَ نيٺ خوאجه صاحب سالم. سندس ماڻهو دאنهون كندא رهيا پر باهه جي و

يت باهه مان ٻاهر نكري آيو موبد ۽ ٻيا آتش پرست  אها كرאمت ڏسي،. سان نينگر 
 .سندس نالو عبدא رکيائون ۽ پٹس جو نالو אبرאهيم .مسلمان ٿيا

 h@ : دaِ   قh ñؤد ا آ
م ا   ِ  
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אلوجود  هن سلسلي وאرא وحدت. هندستان ۾ چشتيه سلسلي کي پکيڑيو نאلدي حضرت مع
אنهن ڳاله سان . جي صوفيانه אصول جا قائل آهن ۽ وٹن رאڳ به ڄڻ عبادت جي حيثيت رکي ٿو
پاڻ شاعر به هو ۽ . گڎ حضرت خوאجه ۾ پاكيزگي، زهد، تقوىٰ ۽ نيكي א درجه موجود هئا

ر هو، تعصب کان كوه دو. سندس صوفيانه كالم ست אٺ هزאر شعرن تي مشتمل آهي
אن کان سندس كرאمتون . ثر طريقي كندو رهيوؤאسالم جي تبليغ به خاموشي مگر אنتهائي م

مسلمان مسلمان ٿيا ۽ چش سلسلي  تنهنكري هيون،عالوه  אنهن مڑني ڳاله سبب هزאرين غ
 .وڏو زور ورتو

جي روحاني حكم جي پوئوאري  ملسو هيلع هللا ىلصن پاכ مشهور آهي ته جڎهن خوאجه صاحب
خوאجه جو א ۾ رهڻ رאِء پٿورא کي پسند نه . ته אتان جو حكمرאن رאِء پٿورא هوא آيو  ۾

هو، تنهنكري خوאجه صاحب جي هك ماڻهوءَ کي، جو وٹس نوكر هو، تكليفون ڏيڻ 
אن شخص אچي خوאجه صاحب کي دאنهن ڏني جنهن تي رאِء پٿورא کي אن الِء . شروع كيائ

. به وڌيك آزאرڻ لڳو نوي ڏمريو ۽ אن غريب کي אڃا پر אن سفارش تي رאجا. سفارش كيائون
،  جڎهن אسان پٿورא (“ ماپٿورא رא زنده گرفتيم و دאد”אها خ خوאجه صاحب کي پئي ته فرمايائ

אنهن ڏينهن ۾ سلطان معزאلدين غوري جو لشكر ). کي زنده پكڑي، حوא كري ڇڎيوسون
. مقابلو كيو مگر شكست کاڌאئ ۽ گرفتار ٿيورאِء پٿورא אنهن جو . غزني کان هندستان پهتو

 :ويه صديءَ جي مشهور شاعر ظفرعلي خان غوري ۽ پٿورא جي مقابلي بابت خوب چيو آهي

 ورا  را د    5ار
ِ  ñ ë ںا   ر êا:   ی @

 97احب خوאجه ص .۽ אيئن حضرت جن جي رאِء پٿورא جي باري ۾ كيل دعا پوري ٿي
طابق 633وره جي ڄمار ۾   صبوحא ۾ سندن مزאر آهي، جا . ع ۾ وفات كئي1235هه 

 .آهي گاه شام ۽ رאت ڏينهن عوאم الِء هندستان ۾ سڀ کان وڏي زيارت
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 ؛جن ياد يوك يڳساري رאت سبحان، جا
 ؛مان وڌل يءَ ٹم ،تن جي عبدאللطيف چئي

 .אچيو אن جي ههڳ سالم، آ نك ينڙوك

ن هندستان ۾ قوאليون سڀ کان وڌيك حضرت صاحب جي درگاهه تي ڳايون پاكستا
 .وينديون آهن

يد سرمد   ش
هو پنهنجي مذه  .سندس خاندאني ڌنڌو وאپار هو. هو سرمد אصل אيرאن جو ويٺل يهودي

، جنهن بعد هو مسلمان ٿيو  .علم کان وאقف هو ۽ אسالم جو به مطالعو كيو هئائ

אيرאني جڎهن هندستان אيندא هئا ته الزمي . مان هندستان آيو وאپار سانگي سرمد אيرאن
. سرمد به دستور مطابق پهريائ سنڌ آيو ۽ ٺٹي شهر ۾ پهتو. طرح هنن کي سنڌ مان گذرڻو پوندو هو

هو  אن وقت ٺٹو سنڌ جو وڏو ۽ مشهور شهر. ٺٹو شهر אنهن ڏينه אڄ وאري אجڑيل حالت ۾ نه هو
وڻج وאپار  ، پرאدب جو مركز هو ج بيشمار مدرسا هئاسياست ۽ علم  جيكو نه صرف

سرمد אتي هك هندو . کيس ڇكي آئي هئي تقديرسرمد به אتيئي پهتو ج . هو به جو مركز
אيرאن جي سرزم ۾ فارسي شاعريءَ صدين . ڇوكري אڀي چند جي عشق ۾ گرفتار ٿي ويو

هاڻي جو . ذهن אڳيئي معطر هو کان عشق جا خوشبودאر باغ پوکي ڇڎيا هئا، جن سان سرمد جو
هن کي خوبصورت אڀي چند نظر آيو، تنهن کيس אهڑو ته گهائل كري ڇڎيو جو سندس كاري 

رقند ۽ بخارא به قربان كرڻ الِء تيار ٿي ويو كاڏي ويا سندس وڻج وאپار، . تر مٿان 
ه אڀي چند جي مائٹن ب. كاڏي ويا سندس حساب كتاب، سڀ وساري ٺٹي ۾ ديرو ڄمايائ

جڎهن ڏٺو ته سرمد جو عشق خام ۽ خرאب جي خلل کان خا ۽ هوس کان عاري آهي ته هنن 
אض نه ورتو معشوقبه عاشق ۽ سندس  سرمد جو عشق وڃي ديوאنگيءَ . جي تعلقات تي אع

 .جي دروאزي تي پهتو ۽ سوز ۽ درد سندس دل ۾ مستقل جاِء پيدא كئي
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دאرא صو . شكوه جو عروج هو ، ج دאرאپهتو) دهلي(אن بعد سرمد شاهجهان آباد 
ته تصوف ۽ ويدאنت ، אلبهئس منش אنسان هو، ملكي معامالت ۽ سياست سان گهٹ دلچسپي

هوندא  هندو برهمڻ ۽ جوڳي ئي ق هو، تنهنكري سندس مصاحب ۾ گهڻاؤسان سندس وڏو ذ
ثن صبوحهن جون كچهريون . مگر گهٹ ،مسلمان عا به هئا. هئا ۾ بسر ٿينديون  شام אنهن 
ٻئي طرف هو شاهه جهان جو ٹيون  پٹ . سرمد جو تعلق به دאرא جي درٻار سان ٿي ويو. هيون

אورنگزيب جيكو قناعت پسند، אعلىٰ منتظم، جنگي ماهر ۽ شريعت جي אصولن جو سخ 
كڎهن هو قنڌאر، بلخ ۽ بخارא جي جنگ ۾ مصروف هو ته كڎهن وري . سان پابند هو
الف گجرאت جي  ڏكر کي منهن ڏيڻ ۾ مشغول ۽ كڎهن ڏکڻ هندستان جي باغي يا 

جيتوڻيك پاڻ ۾ سڳا ڀائر هئا پر ٻنهي جي پاڻ ۾ پوت كانه . حكمرאنن کي مهميز ڏيڻ ۾ پورو
هندو אكثر كري دאرא سان هئا ۽ مسلمانن جي وڏي אكثريت جو ساٿ . هوندي هئي

حكومت ۾ دي אفرאتفري אڳيئي  دؤرאك אعظم جي پنجاهه ساله . אورنگزيب سان هو
دد אلف ثاني جهانگ جي . ڦهلجي چكي هئي حكومت ۾ وڏيون سختيون ۽  دؤرحضرت 

اهدאنه  قيد بردאشت كندي אسالمي شريعت کي بچائڻ ۽ مذه بگاڙ کي روكڻ الِء 
دאرא . كوششون ورتيون ۽ وحدت אلوجود جي جڳهه هن وحدت אلشهود جو نظريو پيش كيو

ت نش ٿيڻ وאرو هو، تنهن پاڻ کي شرعي پابندين کان آزאد شكوه، جي كو شاهه جهان بعد 
تنهنكري مسلمانن وڏو خطرو . رکيو هو ۽ مٿان حكومت هالئڻ جي فن کان ناوאقف هو

سوس كندي، پنهنجي رهنمائي الِء قابل كار ۽ زماني جي کوري مان پكل אورنگزيب 
 . جو طرف ورتو

ذوبي وאر لباس ترכ  ي كيفيت طاري كري ڇڎي هئي ۽ هوسرمد تي عشق 
۽ آرאم  ئه زندگيطريقدאرא جي . كري אگهاڙو گهمڻ لڳو ۽ دאرא سندس دوست ٿي ويو هو

روم كري  كوشي کيس هاڻي אيڎي وسيع ۽ عريض سلطنت کي هالئڻ جي אهليت کان 
ت جو . ڇڎيو هو אن . آهي هوندو آهي، پر تاريخ ڏאڍي ظا وאرثنا ۾ ته بيشك وڏو پٹ 
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ت تاج جو  فظ جي يكאهو ئي ٿيندو آهي ج حقدאرجو هر لفظ گوאه آهي ته  و אن جي 
ن، وزيرن ۽ سپهه ساالرن  طاقت رکندو آهي، ورنه ڀروאرن حكمرאنن ۽ خود بادشاهه جي אم
ت تاج ۾ کتل هونديون آهن ۽ بادشاهه کي الهڻ الِء موقع جي تالش ۾ هوندא آهن ۽  جون אکيون 

سرمد دאرא جو کلم کال طرفدאر هو، پر هو دאرא کي אورنگزيب . مصروف رهندא آهن سازش ۾
ڇا . خالف مدد ڏيڻ کان قاصر هو، حاالنكه هن جي دل گهڻو پئي چاهيو ته دאرא كامياب ٿئي

شاهجهان پنهنجي الڏ پٹ دאرא کي אهڑي عيش عشرت ۾ پاليو هو ! جوڳي ۽ فق ۽ ڇا جنگ
 . صالحيت نه رهي جو هن ۾ حكومت كرڻ جي كا

باوجود وڏي لشكر، ساز ۽ سامان جي، دאرא شكست کائي  بعد،ٻن خونريز جنگ 
 .ڀڳو، مگر کيس گرفتار كري دهلي آندو ويو ۽ ڦاسيءَ تي چاڙهيو ويو

ت نش ٿيو ۽ هن אسالمي نظام 1658 گ  طرف قدم وڌאئڻ جي نفاذ ع ۾ אورنگزيب عا
لس ۾ אورنگزيب سرمد کي . مصروف ٿي ويوشروع كيو ۽ باغ جي سركوبيءَ ۾  هك 

ي ٻڌאئي هئي ءَ جي خوشخ ت نشي . سڎאيو ۽ چيائينس ته ماڻهو چون ٿا ته سرمد دאرא کي 
אها אڳكٿي ته درست نك ۽ دאرא کي אبدي سلطنت جي تاجپوشي نصيب ”سرمد چيو، 

 “.ٿي

ن جي مرضي هئي ته كنهن به طرح دאرא جي هن طرفدאر  بادشاه جي طرفدאر عا
ن هن کي كپڑن . ذوب صو کي به سزא ڏياري وڃي سرمد אگهاڙو گهمندو هو، جنهن تي عا

ن هن جي قتل الِء . پائڻ الِء چيو پر سرمد لباس پائڻ کان אنكار كيو אورنگزيب کي عا
سفارش كئي، پر هن جوאب ڏنو ته كنهن کي אگهاڙي گهمڻ سبب قتل كرאئڻ مناسب نه 

א مآهي، هندستان  گھڻن کي هن وقت تائ אن سبب  ؛اڻهو بنان لباس جي گهمندא وتن ٿا۾ كي
אن بعد مولوين سرمد تي . كري موت جي سزא ملي آ جو سرمد کي אن بنياد تي قتل كرאئجي

 :جي معرאج جو منكر آهي، جنهن الِء سندس شعر هو ملسو هيلع هللا ىلصبهتان هنيو ته هو ن پاכ
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  êC ë ا :ê 
a8   ëêا در 

د تهچوي  وٿ نمال( ان א ان پاڻ ته چوي ٿو سرمد پر ويو، ڏאنهن آ د آ  .)آيو لهي ٽو א

كوٺ ۽ چون ٿا ته ٿا عجب آهي جو אڄ ته عا ۽ אديب سرمد جي אن شعر کي الجوאب ت
ن مٿس  ملسو هيلع هللا ىلصسرمد حضور پاכ جن جو شان بلند تر بيان كيو آهي، مگر אن وقت جي عا

 .سزא ڏيڻ کان אنكار كيو سאورنگزيب אنهي فتوىٰ جي آڌאر تي به کي. فر جي فتوىٰ ڏنيك

ملن کيس . چوندو هو“ אلــــٰہ ال”پاכ پورو نه پڑهندو هو، صرف  چون ٿا ته سرمد كلمو
ض نفي وאرو حصو پڑهڻ كفر  چيو ته نفي وאري حصه کان پوِء אثبات وאرو حصو به پڑهه ورنه 

مون كلمي جو אڃان تنهن تي سرمد جوאب ڏنو ته . معنىٰ آهي ته א كونهيآهي ڇو ته אن جي 
جھيو آهي، جڎهن אثبات وאري حصي و حصو  جھيم ته پوِء پورو كلمو رڳو אي  کي به 

ض نفي كرڻ كفر آهي، אثبات به پڑهي ۽ توبه كري ورنه . پڑهندس ن فتوىٰ ڏني ته  عا
چون ٿا ته . אن کان אنكار كيو ۽ موت قبوليو سرمد. سندس سزא شريعت مطابق موت آهي

كجهه ڏينهن אڳ مرزא عبدאلقادر بيدل ۽ ناصر علي سرهندي جامع مسجد دهليءَ ۾ حوض 
جي كناري تي شعر و شاعري كري رهيا هئا ته سرمد אتي آيو ۽ مشكيو ۽ هيٺيون شعر 

 :پڑهيائ

h êC 6  رêا
 @ ِ a8 رادار ؤ ر دہ از 

 .آهي وكچ يٿ وڻجو قصو پرא منصور۽  آهي ويو يٿ زمانو(
 .)ندسك عطا جلوא نوאن کي گاه قتل يڻها مان

هاڻي جيكڎهن سرمد منصور وאرو قصئه دאر و رسن دهرאئڻ پئي چاهيو ته پوِء אيئن ئي 
و منصور جو منصور . چئبو ته شريعت جي نگاهن ۾ سرمد جو گناهه אيڎو ئي سنگ هو جي

ٰ كئي هئي ۽ سرمد خدא کان אنكار كيو هو ٻنهي خوشيءَ سان . خدאئيءَ جي دعوى
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منصور جو چوڻ هو ته جن کيس ڦاسي ڏني هئي تن کيس א پاכ . ڦاسي قبول كئي هئي
رא سبب ڏني هئي، تنهنكري אهي مالمت جي الئق نه هئا،  خاطر ڏني هئي، شريعت جي א

۾ هجي ها ته به ڦاسي کائي  دؤرهن سرمد منصور جي جيكڎ. بلكه ثوאب جا مستحق هئا
مگر تعجب آهي جو אورنگزيب خالف كي صاحب אلزאم ٿا لڳائ ته هن سياسي . وڃي ها

 ،سرمد. پر אهو سرאسر حقيق جي אبتڑ آهي. سب كري سرمد کي ڦاسيءَ تي چاڙهايو هو
هو، نه وزير هو يا  نه سندس سپهه ساالر ؛به جنگ كونه لڑيو هو شكوه طرفان كا دאرא
ان مرنج فق هو ،مش دאرא جا طرفدאر . نه كنهن سازش ۾ شريك هو، بلكه هك مر

ئي هئا، پر אورنگزيب کي خطرو ئي كهڑو هو؟ زياده אمكان אهو آهي ته درٻاري  ته گهڻا
א دفعا  .مولوي سرمد کان خائف هئا ۽ کيس موت جي سزא ڏيارڻ جا بهانا پئي ڳوليائون هنن كي

كلمي پر جڎهن . جن کي אونگزيب نظرאندאز كري ڇڎيو هو سرمد خالف فتوאئون ڏنيون هيون
ته אورنگزيب وڏي غور ۽ خوض بعد سرمد جي  نوئايك شيپ ولماعم ورאوکي پورو نه پڑهڻ 

كن هن الِء شريعت جي אها سرאسر ڀڃكڑي خالف فيصلو ڏنو، ڇو ته  نظرאندאز كرڻ 
א دفعا کيس موقعا ڏنا ته هو كلمو پڑهي، پر نه پڑهي نه אورنگ ،אزאنسوאءِ . كانه هئي زيب كي

هجي ها ته هو بار بار  غرضسياسي  ياجيكڎهن אورنگزيب کي كو ذאتي بغض . پڑهيائ
אورنگزيب پاڻ به شريعت ۽ قانون جي تدوين كئي، جنهن کي . كلمي پڑهڻ الِء نه چويس ها

ي” گ هزאر  نهنאي ٻي كنهن به مسلمان حكمرאن هندستان ج. كوٺيو ٿو وڃي“ فتاوאئي عا
אهو كتاب אڄ تائ هندستان ۽ پاكستان جي عدאل . سالن ۾ אيڎو كم كونه كيو هو

 . ۾ سند طور كتب אچي ٿو، ۽ אسالمي قانون جي אنسائكلو پيڈيا آهي

فكر يا پريشاني جو  كو بهسندس چهري تي . سرمد کي كو مالل يا ڊپ كونه هو
جڎهن جالد خوفناכ . آيو ۽ خوشيءَ سان قتل گاه جي ميدאن طرف ويوآثار نظر كونه پئي 

 :نظرن سان تيز ۽ مچكدאر تلوאر کڻي کيس مارڻ الِء وڌيو ته سرمد چيس

ر êC  @œ 6  6 <وم،@ا  آا @     ب:
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،۾  روپ به يڑهك تون؛ אچ אچ يان،ٿ گھورتوتان (  .)وٿ انڻاڃرح سط يءَ ڱچ توکي مان אچ

هن مان ظاهر آهي ته سرمد جو وحدت אلوجود جي صوفيانه אصول تي پختو عقيدو هو ۽ 
אهو جالد پوري جيكا  پسيوکي پئي  ي ۽ אن جي مرضين جالد جي روپ ۾ به مالك حقيقه

مان ٹي  ِسسيءَ چون ٿا ته مرڻ بعد سندس كپيل . אن بعد کيس شهيد كيو ويو. كرڻ آيو هو
א مكمل كلم  .ي جو آوאز آيوڀ

جو אلزאم هنيو آهي، پر پوِء “ سياسي قتل”אبوאلكالم آزאد جيتوڻيك אورنگزيب تي  مؤالنا
جهون”به لکي ٿو،  بور  گ کي هن معاملي ۾  تاريخ قياس، . אسان الِء به אهو ٿيندو جو عا

موعو آهي و ٿئي אڄ چند ميلن جي مفاصلي تي كو وאقع. ظن ۽ شخصي رאين جو هك وکريل 
كنهن کي خ ته אن وقت אصلي حالت كهڑي هئي؟ . ٿو ته ٻه نامه نگار אن تي به متفق نه آهن

אن کان عالوه جڎهن مقتول عاشق پنهنجي قاتل خالف گله مند نه آهي ته پوِء אسان کي كهڑو 
ر  ٓا  حق جو אن جي شكايت سان قلم آلوده كريون؟ جڎهن سرمد جالد کي چيو  @ œ

ا ي علماِء الِء كهڑي شكايت هوندي ب    : گ گ ۽ عا “ .ته پوِء هن کي عا
سرمد جو جڎهن ملكي سياست ۾ كو . موصوف جي رאِء به صاف نه آهي مؤالنابهرحال 

جو سوאل كيئن ٿو “ سياسي قتل”عمل دخل ئي كونه هو، كو وאسطو ئي كونه هو ته پوِء 
م ۾ سرمد قتل پئي ٿيو ته پوِء هزאرين قتل كرאيا وڃن جيكڎهن سياست جي אلزא! پيدא ٿئي

 .ها

אكثر مسلمان به کيس . خ ڇا به هجي، تصوف ۾ سرمد کي אعلىٰ مقام حاصل آهي
אم سان ڏسن ٿا باقي تاريخ جي وهكري ۾ سزאئن جي سلسلي کي روكڻ . عزت ۽ אح

 .كن ئي نه آهي، ُسكن سان گڎ ساوא به سڑيو وڃن
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†9  
ود وحدت الوجود   ۽ وحدت الش
جي وصال کان پوِء אٹكل ٹيهه سال خالفت رאشده هلي  ملسو هيلع هللا ىلصحضور سروِر كائنات

ونو هئييكج אن بعد بنو אميه . ا אسالمي אصولن، אسوهِء حسنه ۽ شريعت جي نفاذ جو 
حكومت وجود ۾ آئي جيكا אيكانوي سال نو مهينا هلي، جنهن ۾ حضرت عمر بن 

ومن رهيو ۽ کيس عبدאلعزيز ٻه سال پنج مهينا چار  א سالن جي عمر ۾ زهر ڏيئي  39ڏينهن אم
وڃي، ڇاكاڻ ته ليکيو ٿو  دؤربه خالفت رאشده وאرو אسالمي  دؤرسندس . شهيد كيو ويو

 دس אندאزِ جن جي אسوهِء حسنه مطابق هليو ۽ سن ملسو هيلع هللا ىلصضور پاכهيءُ عظيم אنسان ح
. رو هومرאنه ۽ شهنشاهيت وאآ دؤربنو אميه جو باقي . انه كونه هوحكومت آمرאنه ۽ ملوك

قائم رهي، هه تائ 656عباس جي حكومت وجود ۾ آهي ۽ אها  هه ۾ بنو132بنو אميه بعد 
و آندو جڎهن هالكو خان وڏي كوس ۽ خونريزيءَ سان بنو  .عباس حكومت جو خا

אقتدאر ۾ مسلمانن وڏيون فتوحات كيون ۽ سندن حكومت جون  دؤرِ بنو אميه جي 
کي علمي، سائنسي،  دؤرب عباس جي . به ٻاهر آفريكا ۽ يورپ تائ پهتيون حدون אيشيا کان

ساري دنيا ۾ بغدאد . كوٺيو ويو آهي“ دؤرسونهري ”ثقاف ۽ تهذي نقطئه نظر سان تاريخ جو 
مگر بنو אميه هجن يا بنو عباس، ٻئي . علم אدب، سائنس، فلسفي ۽ تصوف جو مركز بڻجي ويو

אهو خالص אسالمي جذبو، روح، شريعت جي حكمرאني، אخوت ۽  .ملوكيت وאرא هئا دؤر
پهريائ ته صو אهي هئا جيكي نيك، . عدل، قناعت ۽ سادگي ختم ٿي چكا هئا
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ن جي درٻارن کان دور ۽  پرهيزگار، عيش عشرت ۽ دنيوي اللچن کان بيزאر، بادشاهن ۽ אم
بت ۾ سرشار هئا אنفرאدي ۽ אجتماعي  سان غلط سندن طرز زندگي هك طرح. אالهي 
. پر آهسته آهسته تصوف هك علم جي صورت به אختيار كئي. زندگيءَ خالف بغاوت هئي

تصوف جو مقصد ته . ٹ ۽ چوٿ صدي هجريءَ ۾ אسالمي تصوف جا وڏא وڏא عا پيدא ٿيا
هميشه ذאت אالهي ۽ אن سان وصل رهيو آهي، پر אن مقصد تائ رسڻ الِء جيكا אن جي אپٹار 

جيئن ته هر علم ۾ صحيح يا غلط ڳالهيون . ي وئي سو علم تصوف جي روپ ۾ سامهون آيوكئ
آهسته آهسته رאئج ٿينديون وينديون آهن يا אختالف پيدא ٿيندא آهن، ساڳيءَ طرح تصوف جو علم 

فوظ نه رهيو مگر אسالمي تصوف ۾ אهڑא عظيم عا پيدא ٿيا جيكي وڏא صو ۽ . به אنهن کان 
 .تصوف درحقيقت אسالمي تعليمات ۽ אنسانيت جي معرאج جو روح آهي. به هئا אولياא

  صوفيَء جو مقصد
بوب به אهو ءَ جو مقصود به א آهي ته مطلوب ۽  هن جو אٿڻ ويهڻ، جيئڻ، . ئي آهي صو
هن جو ماسوא א سان كو وאسطو . مرڻ، سوچ ويچار ۽ عبادت א پاכ خاطر ئي هوندא آهن

بت پيدא كرڻ الِء ۽ . ندو آهيئي كونه هو ان ۽  از אدא ٿو كري ته אها به א جيكڎهن 
نه عادت طور، جيكڎهن א تعالىٰ جي وصف بيان ٿو كري ۽ سندس وحدאنيت جو אظهار 

ض زبان سان نه، بلكه دل جي گهرאين مان كري ٿو אنسان ذאت جي  .ٿو كري ته אهو به 
א تعالىٰ جو عشق سندس رڳ رڳ ۽  .ديءَ خاطربه رب جي خوشنو اخدمت كري ٿو ته אه
ايل آهي جيكڎهن مٿس كا مصيبت אچي ٿي ته به ص سان بردאشت . نس نس ۾ 

هو دنيا جي حكمرאنن کان بي نياز آهي، . کي ڏئي ٿومؤال كري ٿو، ظلم جي دאنهن پنهنجي 
بوب حقيقي کي آهي، جيئن شاهه صاحب فرمايو آهي  :سندس سجدو صرف پنهنجي 
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 ؛جو ٻ ئٿ يليٻ و،ڇ يوڃکي و اڇ 
 ؛جو وא جو ڳج ،جي رك كنجك ٺو

 .سوکو هوندو سو، جنهن جو عشق א سان

َ  وَ هُ ”بس سندس زندگيءَ جو אصول آهي،  ۡ  وَ ر هُ اهِ אلظَّ  وَ ر، هُ خِ אۡآل  وَ ل هُ وَّ אۡال مگر א “ .ناطِ بَ אل
ناظر آهي، پر אنساني  پاכ جو قرب كيئن حاصل كجي؟ هو ته بيشك هر جاِء حاضر

ت نه بخشي  .بصارت وאريون אکيون ته کيس ڏسي كونه ٿيون سگهن، جيستائ א تعالىٰ بص

א پاכ אيڎو ته غ آهي ۽ بي نياز آهي، جو دنيا جو هر אنسان، پوِء چاهي دنيوي طرح 
تاج آهي ان غيب ت. كيڎي به بلنديءَ تي فائز هجي، سندس  ي آندو آهي אسان مسلمانن ته א

ان کان به אڳ آهي ت ته آ  .مگر אنهن אوليا א صوف جي نظِر بص

 :روميءَ فرمائي ٿو مؤالنا

  ë م ا ؤ 9ê ë ر ا ؤê اب 
  اباهللا ؤؤ

 .)אالهي آهي وحي אهو ته يڻاڄ وٿ به א مگر ؛خوאب نه رمل، نه آهي، وم نهאهو (

ان جن אنسانن א  پاכ جي ذאت کي پنهنجي دאئمي توجه جو مركز بڻايو آهي، אتي א
ان حق אنهن کي جڎهن قرب אالهي حاصل ٿئي ٿو، ته پوءِ . بالغيب جو سوאل نه آهي يق جي אل א
 .صورت אختيار كري ٿو

  ؟آهي اڇمگر اها حقيقت 
روز אلست تي  نאنهتعالىٰ جڎهن روح خلقيا هئا ته  אصوفياِء كرאم جو چوڻ آهي ته 

پوِء جڎهن אنسان کي . ته بيشك تون אسان جو رب آه هوقالو بلىٰ وאرو وאعدو كيو 
۽ אها ڄاڻ نه رهيس  جسماني صورت ملي ۽ هن دنيا ۾ آيو ته هو אهي سڀيئي وאعدא وساري ويٺو
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ك آهي، كٿان آيو آهي، كيڎאنهن موٹي ويندو، سندس پڇاڙي يا پڄاڻي كيئن  ته هو
אنسان جو  رومي ؒ مؤالنات بعد ڇا آهي ۽ هن كائنات جو رאز كهڑو آهي؟ بقول ٿيندي، مو

. روح ه قيد ۽ بند ۾ آهي ۽ پنهنجي אصلي جاِء تي وڃڻ الِء تڑپي رهيو آهي، جتان هو آيل آهي
 :هن موضوع تي عارف رومي هيٺ خيالن جو אظهار كري ٿو

  د ا Cêدم @  رؤز ں آ
  ا  ؤ ز

دِ  از ں   د  ؤ
د5رؤزںدر آ   9  ؤ  

 ؛هو ونهك ريك جي نالن نشان كو به جو אسان ،هئا ونهكناال אڃان  هنڎبه هئس ج ينهنڏ אنمان (
 .)هئاسون “אسان”هئس ۽ نه “ مان”نه אتي  ينهنڏ אن .ياٿناال ظاهر  ريكجي  “אسان”بلكه 

پنهنجي אصل کان جدא ٿي فرאق ۾ دאنهون ۽ آهون عارف روميءَ جي چوڻ مطابق روح 
هن کي بئنسري سان تشبيهه ٿو ڏئي، جنهن ۾ سوز ۽ فرאق جي پكار ۽ درد جون . كري ٿو

 .دאنهون آهن، مگر אن کي ٻڌڻ وאرو كوئي كونهي

   8   6  اؤز8  6  ں ÿ از
:  a †ںa hا    ا ہ   hد ؤ زنaم   از اہ  

  a @ ؤ  رؤز5رِ  ز    دؤر  از ا   
 a د  ِ    اa8اِر êز درؤِن  ë ؤ ِر  از 

 .ئيڏ يٿ دאنهن جي جدאئيءَ  پنهنجي اكجي دאستان، سندس کان بئنسري وٻڌ(
 .آهن رهيا روئي عورت مرد سبب فريادآه و  جيمنهن ن،ٿאآندو  يڍومان  אصلپنهنجي  مونکي ن کانهڎج

 .ڳو يٿجو موقعو  ڻپنهنجي אصل سان مل وري سا ئي،ٿ يٿشئي پنهنجي אصل کان جدא  اج
 .)سگهيو نه يڙپرو كو رאز אندروني امنهنج پر يو،ڻب ته پنهنجي خيال سان منهنجو دوست وكهر

دلنش  حقيقتجي אز  سان۽ אندאز سان، تشبيهه ذريعي אنروم پنهنجي אسلوب  مؤالءِ 
אنا وאنا אليہ ”אنسان فوت ٿيندو آهي ته چوندא آهن  كو بهجڎهن . طريقي سان پيش كئي آهي

فالڻو وصال كري ويو، الڏאڻو . يع אنسان א وٹان آيو هو ۽ א ڏي ئي وאپس ٿيو“ رאجعون
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آهي ته هو وڃي پنهنجي  سڀ ڳاله جو مطلب ۽ مفهوم ساڳيو. كري ويو يا אنتقال كري ويو
 .אصل سان مليو

عارف  يان אختيار كري ٿو جيكو صديون אڳئي אسلوب ب شاهه صاحب به ساڳيو
 :روميءَ אختيار كيو هو

 اري؛كوك لكٺ ري،ك وאيون يٿ يلڍو
 .لئه هاري نڎپنهنجا ساريا، هيءَ هنجون ه ڻهن پ

آهي ۽ هاڻي پكاري ۽ شاهه صاحب فرمائي ٿو ته روح پنهنجي אصل کان وڍجي ه آيو 
 1.كوكاري رهيو آهي ته پنهنجي אصل سان مالن

 .ڻاك جهانگ انڄجه يٿ אصلٖہ، ىٰ يرجع אل شيٍء لك

ڌ آزאدي وڃائي ويٺو آهي، کيس كو سُ ، אڙجيאنسان آزאد پيدא ٿيو، پر אن بعد هو قيد ۾ 
 سندس אچڻ جو مقصد كهڑو آهي؟ ، ۽اءُ كونهي ته هو كٿان آيو آهي، ك آهي

جيكڎهن אهي مسئال حل ٿي وڃن ته پوِء هن قيد مان آزאد ٿيندو پر אنهن مسئلن جي حل الِء 
 .ته هو پنهنجي ڌيان کي ماسوىٰ تان هٹائي א پاכ تي مركوز كري آهي אهو پهريون شرط

                                                 
سوس كري ٿو،   1 حقيقت حال به אها آهي ته دنيا ۾ אنسان جيكي به ڏک ۽ א 

بظاهر אن جا کڻي كهڑא به سبب هجن، سي سڀ عالمتون آهن جيكي کيس אها אز 
ارين ٿيون جا سندس روح پنهنجي אصل، يع حق تعالىٰ، کان جدא ٿيڻ ويل پيڑא ياد ڏي

بوب جو وڇوڙو يا ٻيو كو ڏک آهي، پر حقيقتاً אهو . سوس كئي هئي ازي  بظاهر 
بوب کان وڇوڙي جي אحساس جي ي ٿو ڏياري  پنهنجي אز  پر جيئن ته אنسان . ياد گ

يه سان ئي کان אصل وאقعو وسريل آهي، هو אن אحساس ک ي شعوري طرح پنهنجي ظاهري א
ڳنڍي ٿو، پر  אلوقت ڄاڻ كانه אٿس אها سندس روح جي پكار آهي جيكا 

تصوف كسب آهي אصل تائ رَسڻ . صل سان گڎجڻ ۽ ڳنڍجڻ الِء جھڄي ٿوپنهنجي א
بوب سان ملڻ جو  .جو، 
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مان ۽ אسان كونه  ،هرאئي ٿو ته جڎهن تونشاهه ڀٹائي به روميءَ وאرو ساڳيو خيال دُ 
 .اال هئا تڎهن به אسان هئاسونهئاسون، نه وري ن

؛مورت ماه اكن ،هئي ونكفي نك اكنه 
؛غرض گناه وكن ،ثوאب جي ڌس اكن
وאه؛ وحدאنيت هئي، كهي ائيكهي
الهه؛ڳ جهاندرڳ אت چئي، لطيف لکيائ
 .سپرين اههڃسا אها אروאح،۽  אک

 .شاهه صاحب قالو بلىٰ وאرو قول بار بار אنسان کي ياد ڏياري ٿو

 .س هوت يُئِهكَ هو جو  وساريج، َم ولٻ

 .و ڏيارينسان جي אها ڇڎيل جاِء ياد ٿعالمه אقبال کي به א

  @  را  د آ   aل    یوڑ   
     ñِہر ë لaê ú 

 :אقبال پنهنجي شاعرאنه شوخيءَ سان א تعالىٰ کان پڇي ٿو

؟یدؤر@ؤِن  در  ؟     @    ا
ِ درا ؟ ایë @ê a  ؟م: 6   aم 

، ك تون آهيان، كمان (  آهي؟ وڇ دوري۾  وچ تنهنجي۽  منهنجي اهي؟ڇ ائناتك هيءَ  آه
 )אِء؟ٻڌ ته אهو مرאن، وٿ وڇ مان مرين،نه ٿو  تون آهيان؟ قيد وڇ۾  بند جي تقدير مان

ومگر عالمه موت کي   جي شروعاتنه ٿو تصور كري بلكه جاودאني زندگيءَ  خا
 .جهي ٿو

م زñ   @ث   ا
 ëêزِ دؤاِمِم ز 
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 :ٻي هنڌ حضرت علي كرم א وجه جي قول جو אظهار كندي چوي ٿو

 ëê  ê ñ    ا    ا@
êCں h  ñ ن   hِگ 

سن به كوٺيندא هئا حضرت عليؓ  .کي אبوא

ار جو راز انسان اڇ   آهي؟ اظ
صو عا هك مشهور حديث قدسي پيش كندא آهن، جنهن کي تصوف جو بنياد 

 .سڎي سگهجي ٿو

ۡ  زאً نۡ كَ  ُت نۡ كُ  ّ فِ َ َ ي َ  فَ رَ عۡ אَ  نۡ אَ  ُت بۡ بَ حۡ اَ اً ف َ خَ ف ۡ  ُت قۡ ل ِ  لقَ خَ ـאل  يَۡعِرفُۡونِيل
 آءٌ  ته يوك پيدא کي خلق مون ريكتنهن ان،ڻاڃس ڻپا ته يمٿ چاهتخزאنو هئس،  لكل كه مان(

 ).۾ אچان ڻڻاڃس

 :قرآن پاכ ۾ آيل آهي

} َ  }אلَۡوِريدِ  َحبۡلِ ۡحُن َאقَۡرُب ِאلَيِۡه ِمۡن ـَون
ها آهيون کان نڳر جي چيءَ ڳ سندس کي אنسانאسان (   )50:16قرآن  .به و

جڎهن א تعالىٰ فرش کي . باهه مان ٺهيل آهي ۽ آدم خاכ مانچيو وڃي ٿو ته عزאزيل 
حكم ڏنو ته آدم کي سجدو كريو ته سڀ مالئكن אن جي تابعدאري كئي مگر عزאزيل 

رא كئي، جنهن كري کيس لعن قرאر ڏنو ويو عزאزيل جو چوڻ هو ته هو صرف א تعالىٰ . א
چون ٿا ته فرش کي אن الِء . يدא كيل آهيکي سجدو كندو ۽ نه آدم کي جو مٹيءَ مان پ

 :رومي فرمائي ٿو. سجدي جو حكم كيو ويو جو א تعالىٰ جو نور خود אنسان ۾ آهي

رِ ں  ازؤ د@
ê7 د در ؤها : 
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 .)پيا ريك۾  سجدي وڏآ جي هن ئيڀس و،ڏٺ نوِرאالهي۾  آدم نكمالئ جڎهن(

 :حديث قدسي آهي

ِ אَ  ۡ ۡال َ אَ  وَ  يِرّ ان سِ سَ ن  رّهٗ ا سِ ن
 ).آهيان جههڳ سندس مان۽  آهي جههڳ ]جوא [ منهنجو אنسان(

جهڻ الِء به پاڻ ئي א تعالىٰ فرمايو آهي  :אن رאز کي 

ِ َאنفُِسکُۡم َאفََال {  }تُبِۡصُرونَ َو
 )51:21قرآن  !سوڏجاچي  اٿنه  وڇپوِء  نشانيون ۽ سندس يڌڻ آهن אندر ئي جيאوهان (

אن مان ظاهر آهي ته אنسان کي ئي سوچڻو آهي ۽ پنهنجي قلب ۾ جهاتي پائي ڏسڻو آهي ۽ 
ڀال אنسان کي سجدي كرڻ الِء مالئكن کي ڇو حكم ڏنائ ۽ . אن رאز جو پتو لڳائڻو آهي

א تعالىٰ پاڻ فرمايو ته  ؟لعن قرאر ڏنو ويو ڇو جنهن אن حكم جي تعميل نه كئي تنهن کي
هو آهيان، غور كريو توهان ۾ منهنجون نشانيون آهنمان אنسا . ن کي ڳچيءَ جي رڳن کان به و

تلف آهي لوق کان  لوق آهي ۽ ٻي  ين  گوشت، هڎא ۽ چم ته . ٻي هنڌ فرمايو אٿئ ته אنسان به
صو چون ٿا ته پاڻ . جانورن کي به آهن، پر א پاכ ساري كائنات אنسان الِء جوڙي آهي

يع جنهن پنهنجو پاڻ کي سڃاتو تنهن پنهنجي رب کي “ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ”. سڃاڻو
. تنهنكري رومي هجي، شاهه هجي يا אقبال هر كنهن אن نقطي تي زور ڏنو آهي. سڃاتو
 :فرمائي ٿو مؤالنا

  aؤِن  از     ؤ راں
 .)اهرٻ كهنه  آهن ۽ אندر پنهنجي سڀ بوب۽  ع الءِ عاشقن (

 :يا ٻئي هنڌ جيئن خوب چيو ويو آهي

a @ ا  a8 a8  دال aےم   د
hاےاںا د h ا: 5دل   @ 
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  .نظر آبه نه  جههك ٻيو ءِ אپر אي دل توکانسو ي،ڏٺ ريك والڳ ڏאڍي مون دلאي (
 .)אهو آه ته چوאن ته خود تون ئي אهو هنكڎجي ،ٺوك نه افرك کي مون دل אي

هك حديث قدسي ۾ א تعالىٰ فرمايو آهي ته مومن جي دل ۾ ئي منهنجي گنجائش آهي 
 :عارف رومي אن جو אظهار هيٺ لفظن ۾ فرمائي ٿو. ج ماپي سگهان ٿو

    aêCد h  ؤ  ال در   ëê   اہ 
 h: :a ےدان ا ú    ñ  اa   ë ê  ؤ :hشںآ ؤñ زدر

hا    ‘ےاë ê در دِل     د  ںآ در: 
  .سگهان وٿه ماپي ن ]۾ ائناتك[ يٿم۽  ٺهي مانچيو ته א فرمايو آهي ته  ملسو هيلع هللا ىلصپيغم(
ان ،هجي زمهي    .سگهان وٿ نه ماپي به אنهن سڀ ۾ ته رک يق ،عرش هجي يا آ

 .)ولڳ ن ۾אمون کي ته  ڻو אٿئيولڳ سو ؛وٿ۾ ماپي سگهان  ئي آ جنهن دل جومومن  ،אي مغرور
 .سسئي تان سور هئا ،ڻپا يسٿ پنهو

 .هيٺ لفظن ۾ كري ٿو مؤالناאن مفهوم جو אظهار 

  ؟   ٗ ؤ  ٗ ؟   
ر ؤر  نا   دؤ 

  .آهيان مان آهي؟ ك ىٰ ليل .آهيان ىٰ ليل آهيان؟ ك مان((
 ).آهيون جان אها אسانجيكا ٻن جسمن ۾ آهي، 

ته دل ۾ دوست جو ئي غوאص ٿيو، ليئو پاتئ ته ڏسندو جيكڎهن אنسان پنهنجي אندر 
 :شاهه صاحب فرمائي ٿو. ديرو آهي، ٻئي كنهن جو آشيانو نه آهي

 .تو ۾ ديرو دوست جو ،نهار ڻنائي ني
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اڻائي ۽ نهٺ ائي آهي، تيئن سندس رسالو به אن شاهه صاحب جي طبيعت ۾ جيئن نياز، 
אض نه كيو، پر مٿئ . جو عكس آهي كنهن به عا ۽ فقيهه سندس شاعريءَ ته אع

 :نكته جي وضاحت كندي شاهه صاحب به شوخ אندאز אختيار كيو آهي

 ؛ونم مار مَ  ميان ،۾ مانك انك پائي
 .يڳمون ۾ آه تون، متان تنهنجو ئي توکي ل

 لڌو، אئنٹاركٹيكا وڃي پهتو، چنڈ تائ رسيو، پر אفسوس آهي אنسان آمريكا ڳو
عشرت، کوکلي عزت ۽  جيكڎهن אقتدאر، عيش. جو پنهنجي دل جي دنيا کان غافل ئي رهيو

اِء خودشناسي جي رאه تي هلي ها، پنهنجي  دنيا دولت وאري ناپائدאر زندگي جي پويان ڊوڙڻ 
جيئن אنسان آزאد ڄائو آهي، . شاني کان آزאد هجي هاپاڻ کي ڳو لهي ها ته هو هر فكر ۽ پري

جو هن پنهنجو پاڻ کي پر אفسوس آهي . تيئن آزאد رهي ها ۽ دوאمي زندگي حاصل كري ها
 .جي كو سڃاڻي، ته هوند سڀ سور لهي وڃنس. ، پنهنجو پاڻ کي نه سڃاتائڳو نه لڌو

ۡ نۡ كَ  ُت نۡ كُ ” َ ّ فِ زאً  ٿو ته رب אنسان کي  ويچجو تفس كندي شاهه صاحب “ اً ي
شاهه صاحب پنهنجي منفرد אندאز ۾ אن کي بيان كيو . آهي كيو ظاهر پاڻ کي پاڻخلقي 
 :آهي

بوب هڻپا ،کي ڻپسي پا هڻپا  ؛ئي 
 .طالب تن جو هڻخلقي خوب، پا هڻپا

بوب جو ڳوالئو نه ٿو ٿئي جيستائ ڇك אن يار  كو بهروم جي نظرن ۾  مؤالءِ  عاشق 
 .ٿئي نه ٿين وٹا

د 6 ؤ    <ق 
êC ëê د  اؤ  و @

 ).طلنه ٿو  کيس بوب جيستائ ئي،ٿنه ٿو  والئوڳ جو وصل عاشق كو به(
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 :ٻ لفظن ۾ אيئن ئي چئجي

وق 6  ا  ق اؤل در دل 
 )!ئيٿ وٿ پيدא۾  دل جي معشوق۾  ڳא  عشق(

بت ۽ سچائيِء سان عبادت ٿو كري، جيكڎهن بندو א پاכ ک ي ياد ٿو كري، 
و گنهگار هجي. ته א تعالىٰ پڻ پنهنجي بندي کي ياد ٿو كري  .پوِء چاهي بندو کڻي كي

 ؛قرآنا هيوك م،كرك אذ روאنيكفاذ
 .فرאناكتون  كڍ فرون،كت وال א روكوش

 :شاهه صاحب چوي ٿو

 ؛آهي تنهنجي ڻتن پ ،تو جن جي تات
 .بات جڙوאي پر ،مك ركאذ  ونيركفاذ 

 :سهڻي ميهار ۾ به ساڳيو مطلب هيٺ لفظن ۾ אدא كن ٿا

 .ميهار سي يڇپ کي، ميهار جي نڇپ

אنسان ٻ . ظاهر آهي ته تصوف جو بنياد אن ڳالهه تي آهي ته אنسان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي
روح يا قلب به  جانورن جيان هڎي، مچڑي ۽ گوشت جو نالو نه آهي، صرف جسم نه آهي پر

ت پيدא كري جو حقيقت تائ پهچي سگهي 1.آهي نه  אيئن .אنسان پاڻ ۾ אها אستعدאد ۽ אها بص
 .زندگي هميشه پئي هلندي عارضي يهجهجي 

                                                 
گي جا روح، جيكا אنسان جي حقيقت آهي، تنهن کي هي جسم هن ڌرتي تي زند  1

جسم אنسان جي الفاني . دود ڏهاڙא گھارڻ الِء، هك عارضي گھر طور ڏنو ويو آهي
جھي،  ض هك عارضي لباس آهي جنهن کي ڀُل ۾ אنسان پنهنجي حقيقت  روح الِء 

 .پنهنجي الِء آزאر پيدא ٿو كري
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  خودي جي اقبال عالمه
جي حديث تي عالمه אقبال جي خودي وאري فلسفه جو  فقد عرف ربہٗ  من عرف نفسہٗ 

جھن ٿا ياب هٺ ه خودي جو مطل. بنياد آهي . وڏאئي نه آهي، جيئن سطحي سوچ وאرא 
عالمه موصوف جي هن شعر جي אكثر אنتهائي غلط تشريح كئي ويندي آهي ۽ אن کي عاميانه 

אقبال وٽ خودي جي معنىٰ آهي خودشناسي، پاڻ کي سڃاڻڻ ته ك . معنىٰ ڏني ويندي آهي
 .آهيان

    : êC  a ا6 :@ید
  8 ریa 6  د @ ےا 6

جهيو ويو،  ن ماڻهن تنقيد كئي ۽ אن کي رب تعالىٰ سان گستاخيءَ  אن شعر تي كي
تي “ جوאب شكوه”۽ “ شكوه”هن کان אڳ به عالمه جي . بلكه كفر تائ كوٺيو ويو

پر אهو . ڳالهه كانهيتاريخ ۾ كا نئ  جي كفر جون فتوאئون ڏنيون ويون هيون، جا مسلمانن
مد زمان  .سرאسر غلط آهيخيال  دوم  هن کان گهڻو אڳ سلطان אالوليا حضرت خوאجه 

 .ئي بيت آهي لنوאري وאري بزرگ جو به لڳ ڀڳ אهڑو

 ؛۾ ٿتن، قلم جن جي ه ٽو يڃويهه و
 .لکن ئوٻوאري  يون،ڳאنگ א  وـئٹمي

من کي אها طاقت عطا ٿيل آهي جو تقدير אن جي معنىٰ به אهائي ٿيندي ته و א يا مرد مو
خوديءَ جو مطلب ته درحقيقت خودشناسي آهي يع . جي حرف کي به تبديل كري سگهن ٿا

بايزيد . پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ، ڇو ته صوف وٽ پاڻ سڃاڻڻ کان پوِء ئي حقيقت جا رאز کلن ٿا
خوאجه منصور ته “ .آهيسڀ سارאهه مونکي جڳائي، منهنجو وڏو شان ”کلم کال چيو،  بسطامي ؒ

ق جو نعرو هڻي پاڻ کي سزא وאر بڻايائ ءَ ۾ . אن کان به אڳ وڌيو، אناא در حقيقت جذب ۽ مس
 . אچي هن אهو نعرو هنيو، אهو به خودي جو هك مظاهرو هو
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عالمه صاحب کان جڎهن خوديءَ جي فلسفي بابت پڇيو ويو ته جوאب ۾ ٻڌאيائ ته خودي 
כ جي هك آيت خوديءَ جي אستحكام الِء حكم ٿي كري جنهن جو فلسفو قرآن پا

ان وאرو توهان تي فرض آهي ته خوديءَ جي حفاظت كريو . جو مطلب آهي ته אي א
جيتوڻيك عالمه تي شديد نكته چي كئي وئي، تاهم אها سطحي هئي، غلط فهميءَ تي 

الفت هئي الفت برאِء  ي نه هجي ها ته مشهور جيكڎهن هن فلسفي ۾ گهرאئ. مب هئي يا 
و كيو آهي، אقبال جي  ين تر پروفيسر نكلسن، جنهن روميءَ جي مثنوي جو אنگريزي ۾ به

و نه كري ها“ رموز بيخوديءَ ”۽ “ אسرאر خودي”تصنيفات   .جو تر

هن . عالمه جو چوڻ هو ته خودي جو فلسفو صوفياِء كرאم ۽ قرآن پاכ تان ورتل آهي
 :אيائدليل الِء هيٺ آيت ٻڌ

َِّذيَن آَمنُوא َعلَيۡکُۡم اَ يَا { َُّها אل ئُکُم אِ  ِאلَى אۡهتََديۡتُۡم ِאَذא م مَّن َضلَّ كُ نفَُسکُۡم َال يَُضرُّ اَ ي ِّ يًعا فَيَُنب ِ َ  َمۡرِجُعکُۡم 
َ كُ َما ـبِ   }ۡعَملُونَ ـنتُۡم ت

ان جن אنسانو אي( وهان هدאيت تي א هنكڎتوهان تي خودي جي حفاظت فرض آهي جي آهي، آندو א
 ىٰ کي א تعال ڀتوهان س. سگهينه ٿو نقصان پهچائي  وئيكجو شخص گمرאه آهي אهو אوهان کي . آهيو

 )5:105قرآن  .ندوك خ بابت نאعمال جي توهان کي توهان هو۽  آهي وڻور وאپس אنهنڏ

سگهي، ڇو ته سندس دل درد، سوز ۽ نه ٿو كنهن به صو کي هٺ، وڏאئي ۽ غرور ٿي 
بت ۽ مروت آهي. گدאز سان آشنا آهي  .هن جو مذهب ئي 

ند مرحوم عالمه אمدאد علي  ، مفكر ۽ شاهه صاحب جو عقيد سنڌ جو مشهور عا
אض  قاضي به אقبال جي فلسفه خودي سان אتفاق رאِء رکي ٿو، پر لفظ خودي جي אستعمال تي אع

بوب شاعر آهي، هن جي فلسفي  عالمه אقبال אسان جو”سندس رאيو آهي ته، . وאريو אٿائ نهايت 
وڌيك فرمائي ٿو “ .۾ سقم كونهي، مگر خوديءَ جو لفظ هن کي אستعمال كرڻ نه کپندو هو

جهي”ته، . مرض جيكڎهن كو آهي ته אهو آهي ته پاڻ کانسوאِء ٻي شئي موجود ئي نه 
ي قدرآءٌ אقبال جو وאقف آهيان ۽ ساڻس صحبت رهي אٿم، هن جنهن حالت ۽ אنساني  جي
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منزل بابت ذكر كرڻ ٿي گهريو، تنهن کي خودي جو لفظ كنهن به صورت ۾ ظاهر كري 
אن مان صاف آهي ته قاضي صاحب عالمه אقبال جي خيالن کان بخوبي وאقف هو، “ .سگهينه ٿو 

مگر قاضي صاحب نزديك جيكا خامي هئي سا لفظ . ساڻس صحبتون رهيون هيون
اِء ). 1955رسالو مهرאڻ بهار  90صفحو ڏسو (جي אستعمال جي هئي “ خودي” پر خودي جي 

אقبال کي كهڑو אصطالح אستعمال كرڻ گهربو هو، אن الِء قاضي صاحب به كنهن موزون 
ساڳي مضمون ۾ قاضي صاحب عالمه אقبال جون . لفظ جو אنتخاب كري نه سگهيو آهي

 :هيٺيون سٹون لکندي فرمائي ٿو ته אهي ياد كرڻ جي الئق آهن

ú8ñد ر aا <و زشق ا  ا   ادب آ
ؤآ ؤ @  ر ؤادب    اؤ@ ر ؤM ز:   آ:

ا  دد ررؤزِ  ادب     را@ :    
 .אنتها عشق آهي ته אدب אبتدאجي  جنهن ،ڻپچر۾  طلب تاتتائ  يءَ ٹننهن کان چو آهيدين (
  .عزت ئي نه ۽ آهي بوءِ خوش نه وٽ אدب بي .آهيبوِء سبب خوش۽  رنگ ندسس مان وج گل

 ).رאت كاري جيئن وٿ يڃو يٿ אوندאهو אيئن به ينهنڏ منهنجو ته وٿ سانڏنوجوאنن کي بي אدب  هنڎج

אنهن شعرن مان ظاهر آهي، אقبال جنهن خوديءَ جو ذكر كري ٿو אها هٺ وڏאئيءَ ۽ 
. عشق ۽ אدب جو ٻيو نالو آهي“ خودي”بلكه אقبال جي نفس پرس کان كوه دور آهي، 

اقت ئي آهي  :شاهه صاحب جنهن خوديءَ جي مذمت كئي آهي سا رذאلت، ذلت ۽ 

 .۾ من مائيندא ونهك خدא۽  خودي

تلف אصطالحي معنائن طور אستعمال ٿيو “ خودي”شاهه صاحب ۽ אقبال وٽ  جو لفظ 
جهن ته جڎهن . آهي آهي ۽ אها حقيقت نظرאندאز كرڻ فاش غلطي پڑهندڙ صرف אن مان 

ق جو نعرو منصور هنيو ته אها خودي هئي پر  ت كوٺي ٿو، مگر  مؤالءِ אناא روم אن کي ر
جڎهن فرعون پاڻ کي خدא سڎאيو ته אها به خودي هئي، مگر عارف روميءَ אن کي لعنت سڎيو 
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ض אکرن ۾ تنهنكري אسان الِء به ٿيندو ته تصوف جي مقصد ۽ روح ک. آهي جهون ۽  ي 
وني كئي آهي 1.אجايو نه אڙجون  :אقبال خوديءَ جي وضاحت هيٺ 

د ر  ِم    زن : 
دذاث را     ن ز ده:

 .)آهي زندگي ئي ڻسڏ پرده بي کي כپا ذאت آهي، زندگي ڻڻاڃس کي ڻپاپنهنجو (

وت يا تكخوديءَ مان אقبال جي مرאد خودشناسي آهي ۽ نه  ائي،  אها . كي خود 
خودي عشق אالهي سان پخ ٿئي ٿي، אن بعد אنسان אنسان جو بندو نه ٿو رهي بلكه א تعالىٰ 

 .جي عبديت אختيار كري ٿو

ق   د آ5       : اa8ارِ  ںñ       آداب 
   ا اال @  ñ  یa    ٰاؤh aد  ہؤر  ؤ  دارا

                                                 
سوאل אهو به آهي ته وڏאئي يا خودي، جيكا كنهن شخص مان ظاهر ٿئي ٿي، אن جو   1
ته אها ڳالهه “ سبحاني ما אعظم شاني”قام يا آڌאر ڇا آهي؟ بايزيد بسطاميؒ جڎهن چيو م

אن . هن روح جي مقام تان چئي؛ پنهنجي حقيقت ساري، پسي، אن جي آڌאر تي چيائ
جي برعكس، فرعون جي خدא هجڻ وאري دعوىٰ نفس جي مقام تان كيل هئي، 

گاهي تي نه بلكه אن کان غفلت تي  جنهن جو آڌאر پنهنجي אصل ۽ پنهنجي حقيقت جي آ
پاڻ . هي هك אهم بنيادي فرق آهي جنهن کي ڌيان ۾ رکڻ אزحد ضروري آهي. هو

اله منجھس  سڃاڻڻ وאري سفر ۾ جڎهن  אنسان پنهنجي نفس جي אصليت ڄاڻي ٿو ته ال
اظ کان ته كجھ به نه آهي پر وري جڎهن پنهنجي . אهو אحساس אجاگر ٿئي ٿو ته هو אن 

حقيقت تائ رسائي ٿئيس ٿي، ته سڃاڻي ٿو ته منهنجي روح جي حقيقت حق تعالىٰ  אصل
تلف نه آهي بلكه אن جو ئي پرتو آهي، ۽ پوِء کيس אحساس ٿئي ته هو ته سڀ  کان 

 .كجھ آهي
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ان ۾ پختگي אچي  جڎهن אنسان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي حقيقت آشنا ٿئي ٿو ۽ سندس א
سڎڻ بند ٿو كري، ) پاڇوא جو (“ ظل א”ٿي ته پوِء هو دنيوي حكمرאنن ۽ شهنشاهن کي 
אن فق جو درجو دאرא ۽ سكندر جهڑن . بلكه سندس نظر ۾ אهي كجهه به نه آهن

دشاهن کان گهڻو بلند ۽ باال آهي، تنهنكري אقبال چوي ٿو ته خودي نه وكڻو، غريب ئي رهو با
 .۽ عبديت א تعالىٰ جي אختيار كريو جو هر شئي جو مالك خالق ۽ قادر آهي

 :ا م ëê h:    ñ 6 ید
بعد ئي بقا عالمه جو אعتقاد آهي ته אنسان پنهنجو پاڻ کي א پاכ جي ذאت ۾ فنا كرڻ 

رکي، אنسان پنهنجي فاني  نه ٿيرڍ ٻكريءَ جي قرباني كا معنىٰ . حاصل كري سگهي ٿو
 .وجود کي אن بارگاه אيزدي ۾ قربان كري ئي الفاني بڻجي ٿو

ëê 9 یزêCیا  ذ
9 د راBذ  êC ار 

 .)ئٿ وאرو مرجات مان ته رك ذبح کي ڻپا پنهنجو رين،ك وٿ ناز تي ڻهك ڍر جوتون (

. هك جانور کي قربان كرڻ ته كا وڏي ڳالهه نه آهي، אن تي فخر كرڻ אجايو آهي
 .شاهه صاحب به ساڳي ڳالهه كري ٿو. پاڻ کي قربان كر ته אعلىٰ مكان عطا ٿئي

 .يوك ىٰ عبد کي אعل نيئي، نابوديءَ 

هك لفظ אستعمال  بهكو هك تسليم ٿيل אصول آهي، אن الِء “ پاڻ سڃاڻڻ”صوف جو 
ضروري آهي ته . جو لفظ אستعمال كيو آهي“ خودي”אقبال پاڻ سڃاڻڻ الِء . كيل كونهي

جهڻ الِء پوري كالم جو مطالعو كجي ۽ نه كه هتان هتان سٹ كڍي אن  אقبال کي 
 .تي نكته چي شروع كري ڏجي
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لو  ظاهري   ۽ باطني پ
مسلمان جو . ك ظاهري ۽ ٻيو باطه. صوف وٽ אسالم ۽ قرآن پاכ جا ٻه پهلو آهن

فرض آهي ته אنهن ٻنهي کي אجاگر كري، جيتوڻيك هن وٽ אندروني يا باط پهلو وڌيك אهم 
. جو نالو ڏئي ٿو“ אنا”אقبال אن کي . אن باط پهلوءَ جي ڄاڻ سان قلب ۾ روش پئدא ٿئي ٿي. آهي

 :جنهن جو بنياد حديث قدسي آهي ته

 فوאد אن۽  آهي فوאد۾  رٹك אن۽  رٹك كه جو شتگو۾  جسم جي אنسان كبيش
 . آهي َאنَا۾ روح آهي ۽ روح ۾ خفي آهي ۽ خفيءَ ۾  قلب۽  آهي قلب۾ 

. تصوف ٺلهن אصطالحي نعرن جو نالو نه آهي ۽ نه وري بي عملي طرف رאغب كري ٿو 
تصوف אنسان . حق جي ڳوال ۾ تصوف هك زبردست جذبو، همت ۽ אستقامت پيدא كري ٿو

زبردست شعور پيدא كري ٿو، غفلت جي ننڈ مان אٿاري אنسان کي بيدאر كري ٿو،  ۾ هك
گاهه ٿو كريکيس  و به . پنهنجي אصليت کان آ ت אنسان کي، پوِء کڻي אهو كي نه ته بي بص

. نه رس جي ۽ نه كائنات جي رאزن جي ،قابل هجي، אن کي نه پنهنجي خ آهي، نه منزل جي
ءَ جو مشهور دאنا هن ۾ گرفتار هو، چئي ٿو جرم قدرت جي ”: درويش شاعر به אن ذه א

אن آهيان ته كيڎאنهن وڃان ڇا كريان چوڌאري אوندهه آهي ۽ .... هيڎي كائنات ۾ مان ح
جهي نه ٿو سگهان ته كٿي آهيان، ڇو آيس؟ ۽ آخر مون کي كرڻو ڇا آهي؟ منجهيل “ آئون 

ءَ جو كرڻو نظر אيندو۽ مايوس אنسان کي تڎهن شاهه جي كالم ۾ رو  : ش

 ؛هوِء، جيئن آئون مرאن بند ۾ אال אيئن َم
ن جسو  ؛روءِ  ينهانڏ رאتون ،۾ ز
 .אڑينهڏ نمڄپ پوِء ،لوِء انڃو پهرين

شاهه سائ کي אها ئي وאئي آهي جا عارف روميءَ کي هئي، جنهن جو ذكر ٻي هنڌ 
 :אچي چكو آهي

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

232 
 

ا6 ں ú ا ان ؤ  ز  ں ز
 .)آهيونאن ۾ قيدي  אسانآهي ۽  قيدخانو جهانيءَ ه(

 :عارف رومي هن ڌٻڻ مان، هن قيد مان ڇوٹكاري جو به عالج ڏسي ٿو

hآ اںِف    a ا   a ِ : ز a ا êCںرا
د   د:  ںآِ : ز : aر ؤد h ا   ؤ 

 ë @êآhےاںa   a ñ م را 6 آد@ د    a ñ  
  .آهي אهم كيڌو جو آهي باطن كه אندر ظاهر אن سو،ڏ نه لفظ ظاهري ض جوقرآن (

אن سوچ۽  نظر ئي سنديڏ کي جنهن آهي خزאنو يوٻ كه۾  باطن אن   .اٿ نڃو يٿ ح
 .)ڏٺونه  جههك يوٻجي  يءَ ٹسوאِء م ۾ אنسان به شيطان س،ڏظاهري طرح نه  وڳتون قرآن کي ر

رومي صاف صاف چئي ٿو ڏئي ته کيس كنهن جي نارאضگي ۽ فتوאئن جي نيٺ عارف 
 .پروאهه ناهي

:aںhآز :  hرا 
ا ا ںِ  ںا   ا

 .)ياسونك وڦٹ الئيڇא وڏجي آ ك אڎ۽ ه يوك ڳאل کي روح مان قرآنאسان (

ام وسيع ۽ گهرو هو، هو دي روميءَ ؒ مؤالنا ن جي رאزن ۽ رمزن جو جو قرآن جو مطالعو 
ين تشريح كئي آهي،  ڄاڻو هو، شناساِء منزل هو، هن پنهنجي مثنويءَ ۾ قرآن جي به
تنهنكري مثنوي کي فارسيءَ جو قرآن كوٺ ٿا ۽ ساري دنيا ۾ تصوف تي هك الثاني ۽ 

جھي وڃي ٿي . شاهه صاحب جي به ساڳي عارف روميءَ وאري سوچ هئي. الفاني كتاب 
 هٿ كريغوאصي كري معنىٰ جا موتي ، אن جي אندر غور كيوپڑهو،  قرآن پاכ کي

هارא ختم ٿي ويندא مٿانئن باقي در در . عمل كريو ته پوِء سڀ رستا کلندא ويندא ۽ سڀ مو
 .ڀٹكڻ مان كو فائدو كونهي
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 ور؛ڏ אعظم אسم ،۾ فرقان س ركف
 .سپجي ائٿא אمل אيءَ ،ڙوو َم يڃو در ياٻ

قرآن پاכ الِء . ئي سوچ ئي مقصد آهي ۽ אها ئي زبان آهي، אهو ه אهاعالمه אقبال جي ب
 :چيو אٿائ

   ا دےú 8      a ا
 .)شئي آهي يٻ اكپر  ،ناهي تابكهي عام (

شريعت کان  كو بهعارف رومي هجي، شاهه صاحب هجي يا عالمه אقبال، אنهن مان 
. ضروري אمر آهي ۽ شرط אول آهي منهن كونه ٿو موڙي، بلكه وٹن شريعت تي عمل هك

ار אولياِء א ۾ ٿئي ٿو سي نه رڳو ذكر فكر ۽ رياضتون  مؤالءِ  روم ۽ شاهه جن جو 
از ۽ روزي جا به אنتهائي پابند هئا  :بيشك شاه صاحب چيو آهي ته. كندא هئا پر 

از  م؛ك وڱچ ڻאيءَ پ ،روزא ۽ 
 .فهم، جنهن سان پسجي پرينءَ کي يوٻ وكאو 

نه آهي، پر אن  אن كالم ۾ אهو چيل آهي ته ظاهري عبادت تي אكتفا كرڻ كا
بيت کي بهانو بڻائي كي خودساخته صو پاڻ کي شريعت جي پابندي کان قطعاً آزאد رکن ٿا، پر 

ڏسن ته شاهه پنهنجي زندگي كيئن بسر كئي هئي، ڇا هن پاڻ کي شريعت جي  نه ٿاאهو 
جيكي طريقت، معرفت درجي وאر ڏאكا آهن  سان گڎيعت تقاضائن کان مٿي رکيو هو؟ شر

كن آهي تائ رسائيبنان حقيقت  طئي كرڻ אها دعوىٰ خام ۽ بيهوده آهي ته شريعت کي . نا
خود حس بن . رد كري كو معرفت ۽ حقيقت تائ رسائي حاصل كري سگھي ٿو

ق جو نعرو هنيو ۽ ڦاسيءَ تي چڑهيو، אن ب ه אهڑي دعوىٰ نه كئي ۽ منصور حالج، جنهن אناא
از אدא كيائ صو حضرت علي كرم א وجه  كو بهپر . ڦاسيءَ تي چڑهڻ کان אڳ ۾ 

ؓ از אدא  حضرت عمر فاروق ۽ شهيدن جي אمام حضرت אمام حس کان مٿي نه آهي، جن کي 
ت אللعا. كرڻ وقت شهيد كيو ويو جي  ملسو هيلع هللا ىلصتنهنكري سچن صوف אالهي قانون ۽ ر

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

234 
 

از پڑهڻ . کان كڎه به روگردאني كانه كئيشريعت  אلبته אهو چوڻ مناسب ٿيندو ته 
بقول عارف . א تعالىٰ دل جو ۽ ني جو مالك آهي. وقت هو אالهي ذאت ۾ فنا ٿي ويندא هئا

 از دنيا جي ڏيکاءَ الِء پڑهڻ، بقول سعدي ؒ. رومي אها ذאت ظاهردאري کي پسند نه ٿي فرمائي
 .ي آهيدوزخ جي كنج

ل را را 6 ں ز     ؤ 
ل را را 6ں درؤ   ؤ 

 .)تي آهي حقيقت۽  تي אندر بلكه ،تي نه زباني چربدאري ۽ ظاهر جي نگاه אسان(

نفس جي ڄار ۾ אڙجي אن  مگر אنسان ؛وسيٿو א تعالىٰ אسان کان دور نه آهي، هو دل ۾ 
 .آهي ٿيو ويٺو بي خ حقيقت کان

ر  ںؤ  نú ز ÿ  úز  
  ور  ںِ   را د  

 .)چاهينه ٿو  ئي ڻسڏ کي )قلب( جان پنهنجي وئيك مگر آهن، نه لكل کان بدن جان۽  کان جانبدن (

عالمه אقبال به . ته سڀ بيكار آهي ،ڏئي نه ٿيقلب ۽ نگاه جو ساٿ  ،جيستائ زبان
 .אهي ئي دאنهون كندو ويو

ن   ٰ ال  د   ê ز     @ ê  8ا
 ñ@ã   ñ  ںؤ دل  ہ

 :شاه صاحب به אيئن ئي فرمائيندو ويو

ان ؛ٺوكگو  لمهكجيئن  ،אن پر א  ائي
 ؛۽ شيطان כشر ،دغا تنهنجي دل ۾
 .אندر آذر آه ،منهن ۾ مسلمان
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  صوفي ۽ علم 
نوكري،  ض ۽ نه אهو علم جيكوصوف وٽ علم אهو آهي جو حق تي رسائي ٿو، 
مگر אول אلذكر علم قدرت عطا ٿي . آفيسري، روزگار كمائڻ يا ڌن دولت جو ذريعو هجي

אمي هئا، كنهن مدرسي ۽ دאرאلعلوم مان  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ! كري ۽ نه مدرسا ۽ مكتب
אستاد يا ماس كونه هئن، مگر سندن معلم  كو بهتعليم حاصل نه كئي هئائون، زماني ۾ 

 جي ذאت پاכ هئي، شايد אن ۾ به قدرت جي مصلحت رکيل هئي جو كو אنسان دعوىٰ نه א
ت אللعا مگر א تعالىٰ طرفان سندس سينو علم جي نور . جو אستاد هو ملسو هيلع هللا ىلصكري ته هو ر

אهڑي طرح . سان אيڎو منور هو جو א تعالىٰ ٻئي كنهن کي به אيڎو علم عطا نه فرمايو هو
خود فرمايو ته،  ملسو هيلع هللا ىلص وجه به علم جو درياه هو، جن الِء حضور پاכحضرت علي كرم א

بهرحال אن אالهي علم جي مقابلي ۾ هيَء . “مان علم جو شهر آهيان، علي אن جو دروאزو آهي”
 .بهرحال دنيوي علم پنهنجي جڳهه تي אهميت رکي ٿو. دنيوي علم ناقص ۽ بي حيثيت آهي

، و ل ۽ پنهنجن پيارن بندن کي مليل آهي، אن جا پر אهوعلم جيكو א پاכ طرفان نب
hاë 6 ” ه به . به درجا آهن، كنهن کي گهٹ آهي كنهن کي وڌ hِق   :ê  وאرو  “ ز

جن کي سڀ کان وڌيك علم جي  ملسو هيلع هللا ىلصא تعالىٰ ساري كائنات ۾ حضور پاכ. معاملو آهي
 .نعمت عطا كئي هئي

احب ۽ عالمه אقبال جا كهڑא خيال هاڻي ڏسو ته علم بابت عارف رومي، شاهه ص
 .رومي جي مثنوي مان چند אشعار عرض رکجن ٿا مؤالناپهريائ . آهن

 ےر  را : دل ز 
 ےر را : ú ز 

 .)نانگ جهڑو پوءِ  ته رکندين دود تائ جسم جي پر ،אٿئي دوست ته אئڈهن سان دل جي کيعلم (
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   <ود  در  @  ِ
hدم  ú  7 ا ؤِر 

ءَ  علمאالهي (  )؟אينديجهه ۾  يئنكکي  هنڻما الههڳهيءُ  پر و،ٿ يڃو يٿ شامل۾  علم جي صو
ر8   Bب ؤ  ؤرق در 

ار ِ د 6  Bن ؤ دل را 
 .)رك אحو بوب دل۽  جان پنهنجي ڦٹو كر ۽ الئيڇאُ ورق باهه ۾  ين۽ سو تابك ينسوאهي (

    8 رااؤ 
 6 ادب ؤ  8 ب ؤ   

 .)آهي אستاد ۽ بنان تابك ، بنانحساب بنان سو و،ٿ ريك عطا علم جيكو کي אوليائن تعالىٰ א (

تلف ناهي جيكو شاهه صاحب وٽ  :علم جو تصور آهي، אهو به عارف رومي کان 

 ؛قلوب ۾ ك هنكڑ، هنڑپ اٿ هيوڑپ
 .جي ورق ورאئن وترא هن،ڑچ وههڏ انڻپا

‡ 

 هن؛ڑسبق سور پ ،ر درد جوؤجن کي د
 ن؛كمطالع  ٺما ،۾ ٿه رهيڦ ركف

 .، جنهن ۾ پسن پرينءَ کيهنڑپنو سو پ
‡� 

 ؛۾ ڳساريائون، אلف جنهن جي א ٹسا س
 .پر אتائون אن ،אلدאرين  ال مقصود

‡ 
 ؛جو هو جو ورق وصال ،مطالعو مون ئوك

ين الت يٻتنهن ۾ تون ئي تون،  ظي جي  .ه 
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אن ۾ شك نه آهي ته عارف رومي ۽ شاهه صاحب مولوين وٽ مكت ۾ به پڑهيا، پر 
אن جو . سندن شاعري אن مكت علم جو نتيجو نه آهي، پر אالهي فيض جو عكس آهي

هي مقصد علم معاش سان نه آهي جنهن مان روزي كمائجي، سندن مقصد אن علم سان آ
بوب حقيقي ملي ، كشف ۽ وجدאن . جنهن سان  هنن پنهنجي ذكر، فكر، رياض

سالك جو رهنما אهو ئي علم . ذريعي אهو علم حاصل كيو، جا هك אالهي عنايت آهي
 .آهي جو قلب کي روشن كري ۽ אندر ۾ عشق جي تڑپ پيدא كري

وٽ روزي هن . عالمه אقبال پنهنجي مرشد پ رومي وאري رאه אختيار كئي آهي
 :كمائڻ وאرو علم زهر آهي

hاد a  ز ñ    ہؤ   ñ   ا
  ِ دؤñ ں   5 

ن ۾ ماڻهو  شاهه صاحب جي نظر ۾ حرف مڑيوئي هكڑو آهي، پر جي كتابن جي دف
ث مباحثن ۽ אکرن ۾ אڙجي وڃي ٿو ته هو وאٽ وڃائي ويهي ٿو كنهن به . پاڻ کي گم كري، 

هايو هجيא  .يئن نه ٻڌو هوندو ته رومي، شاهه ۽ אقبال كڎه مناظرن ۾ پاڻ کي א

ِف الا a دؤ      ر ê ã   ñر 
  êِ رؤ  œیز  ں  

جڎهن . پر אقبال ڏسي ٿو ته مدرسي جي مولوين مسلم نوجوאنن جو گلو ئي گهٹي ڇڎيو آهي
تلف طريقن سان پئسا تعليمي אدאرن جا אستا د پنهنجي جگر جو خون خرچ نه كن ۽ شاگرد 

پنندא رهن ته پوِء صدאِء حق كٿان אيندي؟ אهي خي شكن كٿان پئدא ٿيندא؟ جيكي 
ھيل آهن سي אن جي تعليم ٻ کي  ،قرآن پاכ جي علم، روش ۽ مقصد کان خود ئي وא

 كيئن ڏيندא؟
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ا êرAِ  ا دو6 5 @   : 
 االهللاêالااآ ں

سگهن ۽ אن جو تزكيهءَ نفس  نه ٿاאالهي علم ۽ אالهي عشق هك ٻئي کان אلڳ ٿي 
 .عشق ۽ تزكيهِء نفس بابت ٻئي كنهن هنڌ عرض كيل آهي. سان گهرو وאسطو آهي

  مرشد يا شيخ
آهي، جنهن کي پ به چوندא آهن ۽  هوندي تصوف جي طريقي ۾ مرشد جي ضرورت

 آهي هوندي جي ضرورتאهڑي ره ڑي کي ئجي پانڌي ءَ پرين. بيءَ ۾ شيخ به سڎيندא آهنعر
ي كرڻ جي  ملسو هيلع هللا ىلصجنهن אهو پنڌ پاڻ كيو هجي ۽ جنهن کي مرشد אعظم وٹان ٻ جي ره

جهڻ الءِ . وאضح אجازت هجي אسكول ۾ پڑهڻ الِء، ڊאكٹري،  ،جيئن هك معمو ڳالهه 
ه سکڻ الِء، نيئري ۽ وكالت وغ جي ضرورت  به معلم يا אستاددنيوي علم جي حصول الِء  א

كن آهيپوندي آهي هك دفعو كنهن کي مرشد . ، تيئن هن رאه تي به ره کانسوאِء هلڻ نا
تسليم كيو ويو ته پوِء אن جي جي حكمن جي بنان چون و چرאن جي تعميل كرڻ فرض 

אزيؒ. آهي  :بقول حافظ ش

 ëêدہ ث  ñB ر7 :   ِ aں  
êC د ز  aہرا a  ِ  ؤ ر

  ،فرمائي مكتوکي مرشد ح هنكڎجي ڙوٻمصلي کي شرאب ۾ ( 
 .)آهي انهك ڻاڄ جي رسم۽  رس جي منزل کي كسال ته ڻاكاڇ

 .شاهه صاحب جي چوڻ مطابق جنهن کي مرشد ناهي אن جو مرشد شيطان آهي

 ؛صفائي نڄسا رك ري،ك دور تان دل دود
 .אن ري אوندאهي ،אلشيطان فشيخ له الشيخ من
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كونهي تنهنجو شيخ شيطان ) مرشد(عربي لفظن جي معنىٰ آهي ته جنهن کي كو شيخ 
 :ٻئي هنڌ فرمايو אٿئون. آهي

 אوאئي؛ يڑאه אلطريق،  شي من شيخ بال
يونك ٿ ينڙوك توאئي، ريءَ  تنهن  .ي

 و،ٿ هلي۾ ) سفرروحاني ( طريقت جي رشدم بنا وكجي ته آهي مطلب جو لفظن عربي
ن يءَ ڑيٻبنا  ڄڻ سو يز س حضرت .وٿ گهري۾  ڈجي   رومي مؤالنا به ڳא  کان مالقات سان ت
، زאهدعابد،  وڏو كه خود سندس وאلد بزرگوאر به . هو مهتمم جو دאرאلعلوم۽  پدي عا

زאرين سندن معتقد ۽ مريد ه. يائكعا ۽ صاحِب دل بزرگ هو جنهن کان به فيض حاصل 
جهندא هئا ۽ سندس  هئا، وقت جو بادشاهه، אم وزير خاص ۽ عام کيس אسالم تي سند 

يز س حضرت۾  زندگي سندس سيتائمگر جي. אيندא هئا ٻڌڻوאعظ   املك مرشد وڑجه ت
 :نه سگهيو جيڻروم ب مؤالءِ رومي  مؤالنا مطابق قول پنهنجي تيستائ هو، آيو نه

ال  ë a:aê   ی   رؤم  
ِم  a   :aی ëê 

  

אف جاعالمه אقبال جو مرشد  ا پنهنجي تصنيفات ۾ عارف رومي هو، جنهن جو אع
، جيتوڻيك  اتي . سان مليو هومؤال عيسوي صديءَ ۾ وڃي پنهنجي  13رومي  مؤالناكيو אٿائ

 .وאرو بزرگ به مرشد ٿي سگهي ٿو

ِ رؤ h  ِ 8ز 
hگ ؤ ز  a8  :د 

 .)ويو אئيٻڌ کو رאز جو موت۽  زندگي کي אسانرومي  مرشد دאناء و כپا(

نه ته هن  ؛يبخت وאري کي مل كنهن۾ كامل پ ۽ مرشد به  دؤرمگر אڄ كلهه جي 
 .آهي الجو ملڻ به  رهروحاني  سچي وאري وق ۾ڌوكيبازي  ۽ رياكاري
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ودوحدت الوجود ۽ و   حدت الش
ث هلندڙ آهي منهنجو ناقص . تصوف אندر هي ٻه نظريا مشهور آهن، جن تي صدين کان 

ث ۾ لفاظيت گهڻي آهي، پر نظرين ۾ بنيادي فرق نه هجڻ جي برאبر آهي  .خيال آهي ته هن 

ي نظريو آهي، אن جو مطلب آهي  אندر همه ”يا  “همه אوست”وحدت אلوجود جو قد
אصل وجود . هه آهي ته אهو ئي آهي ۽ אسان جي אندر به אهو ئي آهييع جيكي كج“ אوست

ي قدر אنسان يا كائنات جي وجود . باري تعالىٰ جو آهي، باقي אنسان وجود אضا آهي جي
אنهن صوف جو . جو وאسطو آهي، אهو سڀ رب تعالىٰ جو مظهر آهي، حقيقت هك ئي آهي

ٰ אِ  َآل ”چوڻ آهي ته كلمي پاכ  ُ א الَّ אِ  ہَ ل جي پهرين حصي ۾ אن ڳالهه تي زور “ א ولُ سُ رَّ  دٌ مَّ  
يط آهي، אها ذאت אول ئڏنل آهي ته א پاכ کانسوאِء ٻيو كجهه ناهي، א تعالىٰ هر ش ي تي 

دنيا جي هر چيز مالك حقيقي جي گوאهي ٿي . به آهي آخر به آهي، ظاهر به آهي ته باطن به آهي
هن جو كو مقابل كونهي، هن جي شكل آهي نه  .ڏئي، بيشك هو الشريك آهي

كن آهي، هن جي حد آ نه حساب، هو قادر مطلق آهي . صورت، نه وري אن جو تصور ئي 
يع א کانسوאِء كوئي موجود “ الموجود אالא”كن صوف ته אهو كلمو پڑهڻ شروع كيو 

ِ אصغر چيو چئون ٿا אنسان א پاכ جو مظهر آهي ته هن א جڎهنمگر . كونهي نسان کي عا
ِ אك جون אهي خصوصيات ۽ عالمتون ننڍي پيماني تي موجود آهن . ٿو وڃي ۽ אن ۾ عا

بت  بت كرڻ جي درجي تي پهچي ٿو ته هو به ساڻس  جڎهن אنسان א تعالىٰ سان 
ِ هرאت دאنهن كندي فرمايو  :كري ٿو، پوِء عجب ماجرאئون ٿ ٿيون، אهڑي صورت ۾ پ

رא  مي جستيم خود ترא ه،كوقتي ؟كخود بادوستان که ست بوאلعج چه אين خدאيا
 آهي وאردאت عجيب اڇخدאيا هيءَ ( .مي يامي مي جوئيم ترא رא خود نونكيافتيم، א

 وٿکي  ڻته پا وٿ وليانڳتوکي  جڎهن ؟رهيو آه ريكتون پنهنجي دوس سان  اكجي
 !)ڀل وٿ تون ته وليانڳ وٿکي  ڻپا هنڎ۽ ج انڀل

 :ئي منزل آهي جنهن الِء شاهه صاحب فرمايو هي אها
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 .سسئيءَ تان سور هئا ،ڻپا يسٿپنهون 

 :يا عارف رومي چوي ٿو

  یں،امہêC 6ں
 .)وئ يٿ بادشاهه ته آهيان، بندو مان ته چيهءُ  هنڎج(

 :ٻي هنڌ عارف رومي אهو مستانو نعرو ٿو هڻي

  ہ در د @  ں 6   در 
ارد اؤ  @  h ا    ہ  آ

ءَ  ،گستاخ صو بيابان ۾ אيئن پئي چيو(   .)ونهيك كيل پيدא جو نهنك هو ونهي،ك خدא کي صو

جي شق אلقمر وאري معجزي جي حوא  ملسو هيلع هللا ىلص، حضور پاכאنسان كامل جي حقيقت
 :هيٺ لفظن ۾ بيان ٿو كريسان، عالمه אقبال 

ِ اؤ <ق ہ ود< êئاؤ  êئ   <ود از ا
دد  ں ِثدر ِن< : hؤ اؤ دارا   

  .يڃو يوٿ ڌא هٻ ڈچن سان אشاري جي رڱ آ جي هن و،ٿ يڃو يٿ ٿه جو א ٿه جوهن ( 
نن جي دنيا  .)آهن تابع جا مكح جي هن جم۽  دאرא آهي، حاوي مكح سندس انٿم د

 کانسوאءِ پاכ ۽ אنسان جو گهرو رشتو آهي، پر אنسان א تعالىٰ  ظاهر آهي ته א جي ذאت
نڈ . كجهه به نه آهي אهو رشتو אيئن آهي جيئن شاهه صاحب هك سٹ ۾ فرمايو آهي ته 

نڈ جي وجود  هكڑو آهي، حقيقت هكڑي آهي، پر بيشمار لهرون آهن، پر אنهن جو وجود 
 .کان אلڳ آهي ئي كونه

 .وكڑهي ڻپس يڻپا ،لهرون لک لباس
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جيكڎهن אنسان کي هك قطري سان مشابهت ڏجي ته پوِء به قطري جي حقيقت 
نڈ کان جدא ٿيڻ بعد سندس وجود جي كا معنىٰ كانهي، پوِء ڇو نه אن ۾  كانهي، 

 .عالمتون ڀل پاڻيءَ وאريون هجن

 :ٻي هنڌ شاهه صاحب فرمائي ٿو

 ؛אئيءَ جي لهرور و ،ڎئي س سو وڏאڑپ
 .ياٿ هٻ۾  ڻٻڌ، ڎ۾ گ ڳא  هئا

و  شاهه صاحب جو مٿيون شعر אيئن پيو لڳي ته عارف رومي جي هيٺئ شعر جو تر
 :آهي

ا ا : ؤاú ا @ 
ا  ا ú اد 

 .)آهي وڏאڑپ هي آهي، אهو آوאز אصل ،אصل אن جو آوאز آهي وڏאڑهي پ( 

و حل كرڻ جي هيءَ אهو אالهي رאز آهي، جنهن کي فلسفي ۽ د نيا جا دאنشور جي
 .سگهن نه ٿاكوشش كن ٿا، حل كري 

 êC  ë م  ê 
 !)آهيان ڻاڻڄא ته اڄ ئي אهو(

êC ëê،êC ëê ã  
تلف آهي א تعالىٰ جن به بندن تي אالهي رאز . پر אالهي عنايت جو معاملو ئي 

رسل . نكشف ٿيا ۽ مشاهدو ماڻيائونمنكشف كرڻ چاهيا، ته אهي م אنهن ۾ سيدא
مد ظفر علي خان خوب  مؤالنا. باال ۽ אرفع آهي ،جي حيثيت سڀ کان אعلىٰ  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت 

 :فرمايو
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  ا êë  ںؤرؤêëêں 

ر  ا 6 د، ؤا  @اس راز   ñ  ےا

  ابن العربي ۽ وحدت الوجود
ي אلعربي آهي، کيس شيخ אك به سڎيندא آهن ڇو  אلدين אبن אلعربي جو سڄو نالو شيخ 

אصل אسپ جو . ته هو هك وڏو عا ۽ وحدت אلوجود جو عظيم شارح ۽ مفسِر تصوف هو
 . باشندو هو

אبن אلعربي تيونس، مكي پاכ، عرאق، تركي ۽ شام جو سفر كيو ۽ پنهنجي علم 
ربي ۾ אضافو كندو   .ع ۾ دمشق ۾ فوت ٿيو1240هه 638رهيو ۽ سن ۽ 

ه صدي عيسويءَ ۾ منگولن وچ אيشيا، אيرאن ۽ بغدאد ۾ وڏא ه كيا ۽ قتل عام اڃان ت
و آندو1257كرאيا ۽ بغدאد جي بنو عباس خالفت جو  هيءَ نه صرف هك . ع ۾ خا

و هو جيكا دني دن ۽ تهذيب جو به خا و هو بلكه אن אعلىٰ  ا ۾ وڏي ۾ حكومت جو خا
אهو بغدאد אڄ ڏينهن تائ وري אڀري نه . وڏي علم אدب، فنون، فلسفي ۽ سائنس جي حامل هئي

جهڑوכ אبن אلعربي، . مگر אن صديءَ شهره آفاق مسلم عا ۽ صو پيدא كيا. سگهيو
،  אلدين عطار، شيخ شهاب אلدين فريد سن شاذ رومي، شيخ  אلدين جالل مؤالناسهروردي، אبوא
א אن زُؤאلدين بها . جي پيدאئش آهن دؤركريا، فخرאلدين عرאقي، شيخ سعدي ۽ ٻيا كي

طاط ۽ تباهيءَ باوجود אيڎو علمي كمال هجڻ ٻه متضاد ڳالهيون آهن אن جا هيٺيان . سياسي א
 .سبب ٿي سگهن ٿا

 .هو آيو ونهكאڃان  زوאل علمي سندن باوجود زوאل سياسي جي مسلمانن •
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 روح אسالمي אنهن ته وڇ هيون، يونكچ يٿ کوکليون ومتونكح مسلم۾  نظر جي صوف •
رא جي  .هئا اكچ يٿ مبتال طرح بري۾  عشرت عيش مرאنكح۽  هئي ئيك א
ن صو  .سگهيو پئي ريك ئي تصوف عالج جو مرض אن۾  نگاهه جي عا

 به مسلمان عام جو هيون يونكچ يٿ بدتر يونڑאه حالتون اجي۽  سياسي وقت אن •
 .هو وكچ ريك אختيار صورت جي كري كه אهو ايٿ رאغب نهنאڏ تصوف

ان جامي ؒ جي چوڻ مطابق אبن אلعربي پنجن سون کان مٿي كتاب لکيا، جن مان  عبدאلر
كيه”سندس سڀ کان ضخيم كتاب  .ٻه سئو کان زياده هن وقت موجود نه آهن “ אلفتوحات א

. وڃي ۽ چئن وڏن جلدن ۾ آهيآهي، جنهن کي تصوف جي אنسائيكلوپيڈيا تصور كيو ٿو 
و ئي אهم كتاب  كم”سندس ٻيو אي رير “ فصوص א آهي جو אن کان ننڍو آهي، پر سندس 

אف  مؤالناخود . ڏאڍي دقيق آهي عبيدא سنڌيءَ جهڑو جيد عا ۽ אستاد به אن حقيقت جو אع
א دفعا پڑهڻ باوجود به هو אن کي پور جهڻ ۾ كامياب ي طرح كري ٿو ۽ فرمائي ٿو ته كي

قرآن پاכ ۽ אسالم جي خالف نه جو אرشاد درست آهي ته وحدت אلوجود  مؤالناپر  .نه ٿيو آهي
אلبته אن جي تعب ۽ شرح كرڻ ۾ كنهن كنهن وقت אهڑي ٺوكر لڳيو وڃي جو  ؛آهي

 1.אنسان وڃي كفر جي قريب پهچي ٿو

                                                 
، دאنشور، אسالم ۽ تصوف تي كيئي  هيهرو 75تقريباً   1 אڳ هك يوروپي صو

۾  ساف رهش يج ، مرאكش (Titus Burckhardt)كتابن جو مصنف אبرאهيم عزאلدين 
 اج “אلفتوحات مكيه”هك ڏينهن كتابن جي هك دكان تي . رهائش پذير هو

 :يهآ تير نه ينابز سدنس لאوحא يقاب .نظر آيس دلجُ  تس

 ڻچهپ يت ماقمن يرت ىٰ لعא يج لصو ۾ن نهج يڍك نام رظن تسرهف نوم يدنيئالٿא انپ 
ا يك ديرخ دلج אرو ناچو قوش ونم .آ رظن باب فلت تباب ليصفت يج نلرحم ءِ ال
 ۾ سر .سيٿ ونאور رھگ دوينھگنאروא نويٹھگ گنت ۽ دق يج ساف وينک رکو ينزو وهא ۽
 ناس فول نب دم تسود شيورد يماقم  كه يجنهنپ تاقالم جينهنم ناس قافتא
 .و نوينک يئپ اڇ نام هت وترو يڻاڄ نهاگن ربدو ۽ يباقع يج نه .يٿ
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سندس مکيه . وڏو ڄاڻو هوقانون جو  ۽ فلسفي، فقه تصوف، علم قرآن و حديث، אبن عربيؒ
 .خيالن مان كي هيٺيان آهن

 آهي، سرچشمو۽  بنياد جو موجودאت۽  ائناتك ساري ؛آهي كالشري وحدهٗ  تعالىٰ  א •
 .يسگه ٿونه  يٿ وجود ڳאل کان هن جو موجودאت۽  زندگي

 طرح دنياوي ته آهي به وجود دאئمي אهو آهي، مشروط۽  אضا وجود جو ائناتك هن •
 دאئمي جي אن۽  آهي۾  ذאت جي א علم جو موجودگيءَ  دאئمي جي אن. به موجود عدم

موجودگي  .آهي۾  دوريءَ  کان א غ

ءَ کي هن حقيقت جو  ونهي،كسوאل  وكجو  ڃڻو يٿ كه سان تعالىٰ  א • پر صو
 . آهي كسان ه כאحساس آهي ته هو א پا

سچاين جي  ڀآهي جا س“ مديه حقيقت”معقول ۽ پهريون فهم ۽ دאنش  جاندאر، ليقي، •
قائق(سچائي   ملسو هيلع هللا ىلصاملكترين مظاهرو אن אنسان  ملكهن אصول جو م. آهي) حقيقت א

 .آهي۾ 

مد ڀجو دليل آهي ۽ س כن א پا هر • . آهن جن ملسو هيلع هللا ىلصنب جو پيشوא ۽ مرشد حضرت 
مدي ۾  ڀאهي س  .اٿ نڃو يٿ كهن حقيقت 

                                                                                                            
 فوصت هت نوت .آ نوهناٿم وڻھگن اک ھجي نجهنت يه” .وييڇپ نه “؟نيدنك اڇ يهڑپ وهא”
 “.هڑپ ودعاق يئאدتאب وك وج
 “.سدنهڑپ يڻک ءِ وپ هت آ پهאڏ ييא نهڎج ۽ سدنکر اڀنس يه نام هت آ ھلاڳ يڑهא”
 “.يدنهر هناك يئ جرھگ يج باتك نא يکوت ءِ وپ هت يئيآ پهאڏ يرتوא نهڎج”
 “؟وه ويو ويکل ءِ ال نهنك باتك يه ءِ وپ هت”
 شهאوخ يڑهא يئ هن ۽ ،اٿ هن نسڏ رپ اٿ نھگس يڏس راپورآ يج تڀ يكيج ءِ ال نهنא”
 “.نٿא
مان هك پاسي ته حضرت אبن אلعربي جي لکڻ جي باري ۾ كجھ אندאزو  يعقאو ئٿم

ٿئي ٿو، ته ٻئي پاسي אن حقيقت جو ته كهڑي شئي كهڑي سالك کي كڎهن پڑهڻ 
جھڻ الِء به كامل مرشد کپي  .گُھرجي، يا پڑهڻ گھرجي به يا نه، אهو 
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عا  وكآهي جي“ אصغر عا” هو ،آهي تصوير يڍنن جي حقيقت אن املك אنسان •
مديه . مظهر آهي جامع وصفن جو املك ڀجي س كא  ائناتكجيئن ته حقيقت 

ليق جو باعث آهي، א تعال  ريكتنهن چاهيو، پئي ڻرك ظاهر يا ڻڻاڃس کي ڻپا ىٰ جي 
 پيار کيس تعالىٰ  א۽  ريك وٿ پيار و،ٿ يڻاڃس طرح پوري کي ىٰ ئي א تعال املكאنسان 
 .آهي ويو خلقيو ئي وאسطي אنسان جهان هيءُ . وٿ ريك

ي אبن عربي كڎهن به אيئن نه ٿو چوي ته אنسان خدא آهي، بلكه  אلدين شيخ אك 
كيه”. فرمائي ٿو ته א حاكم آهي، رب آهي، خالق آهي، معبود آهي ۾ چوي “ אلفتوحات א

 :ٿو

ل كري، جهڑي طرح رب جي عبد الِء عبوديت جي كا אنتها كانهي، אن کي حاص
אنسان عبد ٿي وڃي ڇو ته رب رب آهي جنهن . كا حد كانهي جا ختم ٿي سگهي

 .د آهي جنهن جي كابه אنتها كانهيجي كا אنتها كانهي ۽ عبد عب

 .אنتها اكن جي، عبد אبتدא اكن

 .پوِء هن مٿيون مفهوم هيٺ لفظن ۾ هك شعر ذريعي אدא كيو آهي

  وאلرب رب و אن تنزل ترقيאلعبُد عبد و َאن 
وك يڻک ليڀ۽ رب رب آهي،  ريكلک ترقي  يڻبندو آهي پوِء ک بندو(   ).ريكبه نزول  ي

اد نه آهي هن . پر אهو ياد رکڻ کپي ته وحدت אلوجود جو אصول يا عقيدو אبن عربي جي א
پهرين . ئي عقيدو هو ۽ هن تصوف بابت گهڻو كجهه لکيو آهي کان אڳ جنيد بغدאديءَ جو به אهو

اس هو، جنهن  ريرون آهن، حضرت جنيد جو אستاد א صوف ۾ شايد سڀ کان אهم سندس 
ريرن مان هن فيض حاصل كيو حضرت . אنهن جو ذكر אڳ ۾ كيل آهي ؛جي صوفيانه 

ق جو نعرو هنيو جيكو به وحدت אلوجود جو شاخسانه آهي אن . حس بن منصور حالج אنا
ي هن عقيدي جو باني كونه هو، بلكه אن نظريي جو عظيم ترين عا مان ظاهر آهي ته אبن عرب

۽ אن کان אڳ كنهن به صو وحدت אلوجود جو  پر אهو ياد رکجي ته אبن عربي ؒ. ۽ شارح هو
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ريرن جي . אصطالح كتب نه آندو هو אهو אصطالح حضرت אبن عربي کانپوِء، سندس فكر ۽ 
 .شارح אستعمال كيو

ودحضرت مجدد الف ثان   ي ۽ وحدت الش
ي ) ع1564جون  26(هه 971شوאل  14 جي אبتدא  دؤر) مغليه(تي پيدא ٿيو، جڎهن אك

د سرهندي هو. هئي ت نش ٿيو ۽ 1556אك אعظم . سندس אسم گرאمي شيخ א ع ۾ 
دد پيدא ٿيندو آهي، جو دين کي . سندس حكومت پنجاهه سال هلي چون ٿا ته هر صديءَ ۾ 

هك هزאر سال بعد . کان پاכ كندو آهي ۽ دين جي روش ڦهالئيندو آهي بدع ۽ خرאب
دد پيدא ٿيندو آهي جنهن دد کان ڏه אهو  هوندو آهي، אن کي  وڻوجو درجو صديءَ وאري 

 .دد אلف ثاني چئبو آهي

۾ אسالم ڄڻك ڌאريو هو  نَ مغل مسلمان هئا، אك به مسلمان هو، مگر אك جي ڏينهَ 
۾ אسالم جي حالت ڇا هئي،  نَ هن جي ڏينهَ . وאسطو אسالم سان كونه هو ۽ אك جو كو

 :אبو אالعلىٰ مودودي رقمطرאز آهي مؤالناאن الِء مشهور عا ۽ אهل قلم 

 هئي، يٿ پيدא۾  دل بدو۽  جاهل אسالم ملِت  ته هئي אها رאءِ  عام۾  ارٻدر جي كא
ي، حشر نشر، دوزخ جنت هر وح نبوت،. ناهي موزون الءِ  قوم مهذب۽  شائسته نهنك
وحي جو  ،כوكمش ڻجو אالهي هج כقرآن پا. مسخري هوندي هئي כوٹتي  الههڳ

، אلبته تناسخ هر طرح  ڻمر ن،كعقلي طرح نا ڻيٿنازل  يقي بعد ثوאب ۽ عذאب غ
ءَ . ويندو هو يوكتصور  نكئي نا بالكل۽ معرאج  نك  تي ذאت جي ملسو هيلع هللا ىلصن
אض ي  بابت، تعدאد جي زאلن سندس طرح خاص۽  هئا ويندא ياك אع ذאت متعلق אي

مد کان به بيزאري  د ۽  אض جو لفظ א אن وقت אهو نظريو .... ويندي هئي ئيكقدر אع
مد يوكقائم  به هئا، אن جي دين  اكجي پئدאئش کي هزאر سال گذري چ ملسو هيلع هللا ىلصويو ته 

ا پرست طرح دني يڑאه... هئي يكچ يٿهزאر سال هئي جا پوري  كجي مدت به ه
ن א ه ثابت  ،کي مهدي، صاحب زمان، אمام كعا  وششكجي  ڻركتهد وغ
 امل،كکي אنساِن  كصاحب אنهيءَ حد تائ ويو جو א ‘אلعارف تاج’ كه. ئيك
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عوאم کي چيو ويو ته حق ۽ صدق . نوڏقرאر  سكخليفته אلزمان جي حيثيت ۾ خدא جو ع
 ريكناهي، تنهن يدאركيٺق جو دين ح كبه ه وئيكهر مذهب ۾ موجود آهن، 

 ملكم كه مالئي کي אنهن آهن، سچيون الهيونڳ يكجي يكجي۾  ذهم ڀس
 אختالف جا مل ڀس جيئن ته جيڏ دعوت کي هنڻما عام الءِ  אن۽  جيك قائم طريقو
 الאא الאله لمونك جو دين هن. آهي אالهي دين نالو جو طريقي جامع אن۽  نڃو جيٹم
 .ويو يوك ويز א خليفته كא

جا درٻاري ۽ دين فروش  دؤرאك جي گمرאهيءَ جو سبب گهڻو كري אهي אبتدאئي 
هو عبيدאلدنيا هئا، هنن . سگهجينه ٿو عا هئا جن کي كنهن به صورت ۾ علماِء حق كوٺي 

אسالم کي ٹوڙي مروڙي پيش كيو، بادشاهن کي گمرאهه كندא رهيا، بلكه א جي نيك 
ن ڏنائون، بلكه شهيد به يش خدאمس کي بادشاهن هٿان نه رڳو تكليفوبندن ۽ درو
لك عبدא سلطانپوري ۽ شيخ عبدאلن صدرאلصدور پيش پيش  .كرאيائون دوم א אنهن ۾ 

 .هئا

אك خود به . אبو אلفضل ۽ سندس وאلد شيخ مبارכ به درٻاري مولوين جا ستايل هئا
אه روي אختيار كندي، دين אنهن مولوين کان بيزאر ٿي چكو هو،  تنهنكري هن دين کان ب

بل به אن ۾  אالهي رאئج كيو ۽ אن ۾ نه صرف سندس مش אبوאلفضل شامل هو پر توڏر مل ۽ ب
 .شريك هئا

بل تي אيڎو مهربان هو جو هن مسخري کي مهاكويءَ جو خطاب به عطا  אك ب
“ جڳت گرو”خوشامدڙين کيس سندس . هن کانسوאِء אك جي سرندي كانه هئي ؛كيائ

אك جي گمرאهيءَ بابت وقت جي مصنفن گهڻو كجهه لکيو آهي، پر . كوٺڻ شروع كيو
تصر طور عرض كجن ٿا. ه لکڻ جي گنجائش كانهي  .تاهم كي رאيا 
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אك گرچه ” ،אن وقت جو مشهور مصنف ۽ تاريخ نويس مال عبدאلقادر بدאيوني لکي ٿو ته
ءَ جو كردאر אدא كري پنهنجي الِء نبوت جو ل فظ كتب نه آندو آهي پر عملي طرح هك ن

 “.رهيو هو

ثú ê ا  ِ ث ا   ِ ù  
 .)جي ڻرك אستعمال نبوت لفظ سوאءِ  ننبوت جو سبب هيو الهيونڳ ڀאهي س( 

يءَ چيو ن روش خالف مال ش  :אك جي گستاخانه ۽ אسالم د

ل د@ہد   اہد:ثٰیا
ا از اا: د ا     

  آهي، ئيك دعوىٰ  جي نبوت سال هنبادشاهه (
 .)ندوك دعوىٰ  جي خدאئي بعد سال پوءِ  ته چاهيو خدא هنكڎجي

جو چوڻ آهي ته بادشاهه حكم ڏنو  تنپورچوگيز جيكي بادشاهي درٻار ۾ آيا هئا، 
هن جي . مرمت نه كرאئي وڃيهو ته كا نئ مسجد نه ٺاهي وڃي ۽ پرאڻ مسجدن جي 

 خود. آخري ڏينهن ۾ الهور ۾ كا مسجد نه رهي ۽ مسجدن کي گهوڙن جي كڑه بڻايو ويو
دث جهڑو متقي ق  ن אك جي طريقن کي نبوت تاط بزرگ ۽ سچو אنسا ،شيخ عبدא

 .مٿس مالمت ٿو كري نديسڎي

אك مان بيزאر ٿي  به אها تعجب ۽ خوشي جي ڳالهه آهي جو پڇاڙيءَ ۾ خود אبوאلفضل
ته خودكشي كجي يا خانه بدوشي אختيار ائ سوچي. پيو ۽ درٻار وڃڻ ڇڎي ڏنائ

אبوאلفضل کي سندس ضم جي آوאز بيدאر كيو ۽ هن کي حق طرفان هدאيت حاصل . كجي
ايت ۾ كري رهيو هو سو غلط هو چون ٿا ته . ٿي ته هو جيكي كجهه אك جي 

فضل جي گهر ويو ۽ ڏٺائ ته چاليهه كاتب قرآن پاכ ۽ تفس شهزאدو سليم هك دفعي אبوאل
سليم هنن کي بادشاهه ڏي وٺي ويو ۽ چيائ ته אبوאلفضل אسان کي هكڑيون . لکي رهيا هئا

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

250 
 

هن وאقعي باهه . شيون ٿو ڏيکاري ۽ جڎهن گهر ٿو وڃي ته אكيالئي ۾ كم ئي ٻيا ٿو كري
 .تي تيل جو كم ڏنو

تصر پس منظر  جنهن אمام ربانيءَ جي دل، دماغ ۽ ذهن ۾ אهو אنقالب آندو، هيءُ آهي 
دد אلف ثاني بڻائي ڇڎيو  .جنهن کيس تاريخ ۾ 

نشاهن کان بي نيازي   ش
אمام رباني مغل شهنشاهن جي ظاهري شان ۽ شوكت، دنيوي جاه و جالل کان بي نياز 

ه مٿس سخت يو ته بادشاهٿ يجڎهن جهانگ جي درٻار ۾ تعظيمي سجدي کان אنكار. هو
 :ِء ئي ته عالمه אقبال چيوهن عظيم אنسان ال. ائينسيس گوאليار ۾ ٹي سال بند رکيڏمريو ۽ ک

  ñ ل   ñ       6    <و 
م aا    اب       

۾ جيكي بي אعتدאليون ۽ بدعتون אسالم خالف كيون ويون، تنهن ۾ ويدאنت  دؤرمغليه 
. وحدت אديان جو אهو مطلب كڍيو ويو ته سڀ مذهب سچا آهن. يو ويوسان تصوف کي مال

אسالمي شريعت جي نه صرف ڀڃكڑي كئي وئي بلكه אن کي ٺـٺول ۽ مذאق جو نشانو به 
کي ٹوڙيو ويو، مسلمان بادشاهن ۽ شهزאدن  (Personal Law)بڻايو ويو، مسلمانن جي ذאتي قانون 

ڇو ته شادي بعد به אهي . نقطئه نظر کان ناجائز هوهندو عورتن سان شاديون كيون جو אسالمي 
لن אندر אنهن کي مندر ٺهرאئي ڏنا ويا دين אالهي کي رאئج . پنهنجي مذهب تي قائم رهيون ۽ 

كرڻ الِء صوفيانه عقيدي وحدت אلوجود جو سهارو ورتو ويو، אن کي ٹوڙي مروڙي پنهنجي 
ن . مقصد الِء אستعمال كيو ويو ۽ صوف وٽ هك ئي دين آهي جو ديِن درحقيقت مسلم عا

اِء دين  אسالم آهي، فرق אهو آهي جو صو بزرگ فقيهن جا مقلد نه هوندא آهن ۽ هنن جو لفظن 
 .جي روح تي توجهه هوندو آهي
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א تعالىٰ طرفان وقت بوقت جيكي پيغم سڳورא دنيا ۾ موكليا ويا سي سڀ برحق 
 مطابق هئي، אنهن جو دאئرو به كنهن ملك تائ جي حال دؤرهئا، پر אنهن جي تعليم אن 

پر وقت گذرڻ . به ٿي رهيا آهنوڌيك پيغم  هك کان دنيا ۾۾ هكڑي ئي وقت . دود هو
ريفون آنديون ويون ۽ بگاڙ پيدא كيو ويو ن جي تعليمات ۾  مسلم صوف جي . سان אنهن پيغم

مديه”خيال ۾ א پاכ وٽ  مد مصطفىٰ  ئي אصل حقيقت “حقيقِت  کي  ملسو هيلع هللا ىلصآهي ۽ حضرت 
بيشك حضرت آدم عليه אلسالم جي . سڀ پاכ نب جو אمام ۽ سربرאهه مقرر كيو ويو هو

کان אڄ ڏينهن تائ بنيادي سچايون گهڻي قدر ساڳيون رهيون، مگر אنهن جي تكميل ۽ تعميل  دؤر
مد مصطفىٰ  م آهي جو دنيا الِء كئي ۽ قرآن پاכ א تعالىٰ جو آخري پيغا ملسو هيلع هللا ىلصن آخرزمان 

رسل. الئحه عمل جي حيثيت رکي ٿو . جي אسوهِء حسنه هك عملي قرآن آهي ملسو هيلع هللا ىلصسيدא
رسل بت ۽ قرآن پاכ جي روح سان  ملسو هيلع هللا ىلصصوف جون تعليمات א پاכ، אمام א جي 

سرشار هيون ۽ אلبته هو אکرن ۾ كونه אڙيا، تنهنكري ته عارف رومي خود حضرت אمام אبو 
 :شافعي الِء چئي ڏنو حنيفه ۽ אمام

ق  ںآ hؤد درد hف    ا
@  êدر ëê:د 

 .)هايوڑپ نه هيوڑپ نه سبق شافعي۽  حنيفه אبو אتي يو،كجنهن طرف عشق درد ۾ אضافو پئي ( 

ن ۽ وڏن صوف ۾ مگر ياد رهي ته صوف كڎه به . אهوئي بنيادي فرق هو وڏن عا
بلكه شريعت جي پابندي پاڻ تي عوאم کان وڌيك عائد  شريعت کي نه صرف رد نه كيو

اآوري رڳو ظاهري ۽ جسماني طرح نه  كيائون ۽ אهو אيئن ته شريعت جي حكمن جي 
صو غ . كرڻ پاڻ تي فرض ڄاتائون ،بلكه صدق قلب سان پنهنجي پوري وجود ذريعي

 .ستعمال به كيو אٿنمقلد ته نه رهيا آهن، پر ج ضرورت ڄاتائون אتي אجتهادي فكر جو א

אمام رباني جي نظر ۾ وحدت אلوجود جو نظريو غلط كونه هو، مگر אن جي غلط تعب ۽ 
 .يا هئاڇڎ وگمرאهيءَ جا دروאزא ک ،تشريح مسلمانن ۾ ذه אنتشار ۽ بي رאه روي پيدא كري
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تنهنكري אمام رباني وحدت אلشهود جو . مسلمانن عملي زندگيءَ کي ترכ كري ڇڎيو هو
جي جاِء تي هن “ همه אوست”نظريو پيش كيو يع אسان قادر مطلق جو پاڇو آهيون تبادل م
 بندאجو אصول پيش كيو، يع سڀ كجهه אن وٹان آهي ۽ אسان رب جا “ همه אز אوست”

 .آهيون

جو ) א پاכ(ته جڎهن אسان كل  ئيو ئيك تشريحغلط  اאه يאلوجود ج وحدت
ازون، ڇا جا روزא ۽  شئي موجود كانهي، ته پوِء ڇا سوאِء ٻي كاجزو آهيون ۽ هن کان جون 
ود جאلو مگر وحدت. אلبته אبدي آهيون אسان אز نه آهيون، چيوאمام ربانيءَ  ؟بندگي كنهنجي

کي رد  تشريححضرت אمام رباني אن ! وאرن جو چوڻ آهي ته אسان אز به آهيون ته אبدي به
ي . كيو אلوجود ۽ ويدאنت  رن ۽ ترقي پسند صوف وحدتجي دאنشو دؤرאن کان عالوه אك
 :بقول عالمه אقبال. تشريح ۽ آميزش كئيپنهنجي مرضيءَ ۽ منشا مطابق  جي

 ëê آ ëê @     زل    ã :  
    ñآhآنh    ñ ں@ 

وني پيش كيو هو مگر عارف رومي אهي روحاني  بيشك אبن عربي تصوف کي دقيق 
جهايا آهن ۽ شاهه عبدאللطيف ڀٹائي ؒنكتا  جي پيش كرڻ  سليس ۽ سهڻي طريقي سان 

ض نه  كو بهجو طريقو به אنتهائي دلنش آهي ۽  ءَ جي كالم تي مع دي عا هن عظيم صو
ا عمل جي تعليم ڏني . ٿيو آهي، حاالنكه شاهه صاحب ٺيٺ وحدت אلوجودي آهي هن به جا

 :آهي

 .وهي سو لهينه آهي ذאت، جو  אتڏ

אتي ذאت پات جي پڇا كانهي، אتي سيد ۽ برهمڻ جو سوאل كونهي، אتي عملن کي 
بور آهي شاهه . جاچيو پرکيو ويندو، جيتوڻيك א تعالىٰ جي فضل ۽ كرم کانسوאِء אنسان 
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جيكڎهن پارس جو قرب لوه کي  ؛ي لوهه ٿو سڎي ۽ ذאت پاכ کي پارسصاحب پاڻ ک
 .ويندو حاصل ٿيندو ته سون بڻجي

 .يانٿته سون  ڃتون پارس آئون لوهه، جي س

جي مشهور صوفيانه قول مطابق آهي، يع “ باخالق א لقوא”هيءُ فكر درحقيقت 
هن . جيكڎهن پاڻ ۾ א تعالىٰ جون وصفون پيدא كريو ته توهان کي אن جو قرب حاصل ٿئي

جهايو آهي ي ٿو ته لوه لوه آهي، هن ۾ كا چو. نك کي عارف رومي ڏאڍي آسان אندאز ۾ 
پر جي لوهه جي ٹكر کي باهه ۾ وڌو ويندو ته אهو ڳاڙهو ٿي . گرمي كانهي، كارو آهي

ويندو ۽ אن ۾ باهه وאريون خصوصيتون پيدא ٿي وينديون پوِء جيكڎهن لوهه אها دعوىٰ كري 
ن پيدא ٿي ويون، وتته مان باهه آهيان، ته אها دعوىٰ سچي آهي ڇو ته אن ۾ باهه وאريون خصوصي

ه هو ڳاڙهو ٿي ويو، هن کي كو هٿ الئيندو ته سڑندو، پر لوه باهه هجڻ جي دعوىٰ  .وغ
تيستائ كري سگهندو جيستائ باهه جي قريب آهي ورنه جي ٿورو ئي دور ٿيو ته هو لوهه جو 

 .هك بيكار ٹكرو آهي، جنهن کي وڻي جيڎאنهن אڇالئينس

  êل را م،      دؤر   
 ).افركجو دم غافل سو دم  .پيس پري جيڌك يڃو سال ؤس ته يمٿ غافل ظو كه(

 .چند شعر عرض رکجن ٿا چيلبابت  جي مثال ۽ باهه جي ٹكر لوه جا عارف رومي

 ِ   آ  آ ؤُا   آ ز ر
ا     د را : :aنBندزآ  ا ؤ آ  : :

رںدآ    ا  از   د   اازaد @
  .مان باهه آهيان ،مان باهه آهيان” ،وڳل ڻويو، چو يٿسندس رنگ رعب وאرو  كريباهه جي ( 

 “!سڏآزمائي  الئي ٿپنهنجو ه کيآهي، ته پوِء مون  كش وك منهنجي باهه هجڻ ۾ کي تو پر جي
 .)اٿ نك سجدو کي هن به كمالئ پوءِ  ته ريك وٿ نصيب نور کي אنسان ىٰ א تعال هنڎج
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جهائي ٿو ته لوه  هيءُ آهي فنا جو درجو جيكو عارف روميءَ אيڎي سوالئيءَ سان 
אهائي معنىٰ آهي شاهه . جڎهن پنهنجي وجود کي مٹائي باهه سان ملي ويو ته אهو به باهه بڻجي ويو

 .صاحب جي شعر جي

ءَ صاف  .جو وجود ورق وئيڌ، يوكصو

مگر رومي هجي، شاهه هجي يا אقبال، אهي . هيءَ آهي فنا جنهن مان بقا حاصل ٿئي ٿي
جهن ٿا بوب ته هكڑو ئي آهي، ٻيا سڀ . به بندي کي بندو ۽ א کي א  آخر صوف وٽ به 

 .حكم ته אن حاكم جو ئي هلندو. عاشق آهن، بندא آهن، غالم آهن

هك تشبيهه آهي ته . آهن، پنهنجو مٹ پاڻ آهنعارف روميءَ جون تشبيهون ته گهڻيون 
هك هال ۾ هك طرف چي مصورن کي . چي ۽ رومي مصورن جو هك مقابلو ٿيو

ٻنهي جي وچ ۾ هك پردو ڏيئي ڇڎيائون ته هك ٻئي . ويهاريائون ۽ ٻئي طرف رومي مصورن کي
كرڻو هر كنهن ڌر کي سامهون وאريءَ ديوאر تي مصوري جو مظاهرو . کي ڏسي نه سگهن

پر رومي مصورن . چي مصورن پنهنجي كمال فن سان ديوאر تي مصوري شروع كئي. هو
هنن ڄاتو پئي ته אنهن باكمال ۽ الجوאب چي مصورن جو مقابلو . تلف طريقو אختيار كيو

كن آهي اِء ديوאر کي صاف كرڻ جو كم شروع . كرڻ نا رومي مصورن مصوريءَ 
مقرر وقت تي جڎهن پردو . صاف بڻايائون جو آئينو بڻجي پئي كري ڏنو ۽ אن کي אهڑو אجرو ۽

هٹائي ڏٺائون ته چي مصورن جي אيڎي ته خوبصورت تصوير هئي جو אن جو مقابلو كرڻ ته 
وري جڎهن روم جي ديوאر ڏٺائون ته אن تي ع چي مصوري وאرو . تصور کان ئي ٻاهر هو

نكه هك حقيقت هئي ۽ ٻيو אن جو عكس هو، ڄڻك ٻئي تصويرون ساڳيون هيون، حاال
روم هك طرف ته قلب کي صاف كرڻ جو  مؤالءِ هن تشبيهه ذريعي . عكس يا مظهر هو

ٻئي طرف هن ڏيکاريو آهي ته  ؛אن کي אيڎو صاف كريو جو مشاهدو ماڻي سگهو ته سبق ڏنو
و به صاف نظر אچي، אهو عكس ئي آهي، אهو پاڇو به  אصل אصل آهي ۽ عكس کڻي كي

دد אلف ثاني ؒ. هجي ٿوچئي سگ پنهنجي وحدت אلشهود ۾ چئي، ساڳي  אها ڳالهه جا صديون پوِء 
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جهائي، تنهنكري صوف جو چوڻ آهي ته אهو  ہرومي هك آسان تشبي مؤالناڳالهه  ذريعي 
 !فيصلو كرڻ مشكل آهي ته عارف رومي وجودي هو يا شهودي

  رحهولي ا  شاههامام 
، هك عا ۽ אهل دل صو شاهه عبدאلرحيم جي گهر ۾ ع ۾ אمام شاهه و א1703
عبيدא  مؤالنا. غ معمو قابليت، نظر ۽ فكر جو مالك، بلند پايه عا ۽ صو هو. پيدא ٿيو
ف ۽ عقيدت مند هئا ۽ عالمه אقبال ؒ سنڌيءَ ؒ و . به سندس مع شاهه و א قرآن پاכ جو تر

ته تصوف تي شاهه و א جا  ئنهون. ي شاهكار آهيهك אعلىٰ د فارسيءَ ۾ كيو، جو
א كتاب لکيل آهن مگر   .شهره آفاق تصنيف آهي سندس“ حجته א אلبالغه”كي

هو وحدت אلوجود ۽ وحدت  شاهه و א کي א تعالىٰ وسيع قلب ۽ نظر عطا كيا هئا،
شاهه صاحب ٻنهي نظرين . ائنظرين جي گهرאئي ۾ ويو ۽ אنهن تي هك رسالو به لکي يאلشهود ج

جي وچ ۾ مطابقت ثابت كئي آهي، سندس خيال آهي ته ٻنهي صوفيانه عقيدن ۾ كو بنيادي 
 .فرق كونهي

. شاهه و א قرآن پاכ ۽ سنت رسول جو پابند هو مگر كنهن جو مقلد كونه هو
 .هن ملت אسالميه جي وڏي خدمت كئيپنهنجي علم ۽ عمل ذريعي 

  سندس نظريوعالمه اقبال ۽ 
روم جو روحاني مريد هو ۽ ٻئي طرف אمام رباني אلف ثانيءَ  مؤالءِ אقبال هك طرف ته 

درحقيقت وحدت אلوجود ۽ وحدت אلشهود جي مسئلن تي به سندس ساڳيو ئي . جو مدאح هو
حضرت شاهه و א وאنگر هن مسلمانن کي بي . و شاهه و א جو هويكمسلك هو ج

. ري אوڙאهه مان ٻاهر كڍي، دي ۽ دنيوي طور سرخرو كرڻ پئي چاهيوعلمي ۽ بي عملي وא
ريرن ذريعي مسلمانن ۾ ذه אنقالب آڻڻ پئي  دאر هو ۽ هن پنهنجي  هو آزאدي ۽ حريت جو علم
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جيتوڻيك ٻنهي جا  ،عبيدא سنڌيءَ سان هن معاملي ۾ متفق هو مؤالناڏٺو وڃي ته هو . چاهيو
الف هو مگر عالم. طريقا אلڳ אلڳ هئا ه مغرب جي کوکلي ۽ مصنوعي تهذيب جو ته بيشك 

ف هو هن جو چوڻ هو ته אهي سڀ ڳالهيون . אنهن جي علم، سائنس، فنون، ۽ ترقي جو مع
اد آهن ۽ هنن جو ورثو آهن، مگر مسلمانن אهو وساري ڇڎيو آهي نام نهاد . مسلمانن جون א

اد ن ۽ صوف مسلمانن جي عملي طاقت ۽ א کي ختم كري، پاڻ ۾ ويڑهائي ۽ كمزور  عا
كري ڇڎيو آهي، تنهنكري جيئن حضرت אمام رباني مسلمانن کي غفلت ۽ گمرאهي مان 
، روحاني ۽ عملي جدوجهد الِء تيار پئي كيو، تيئن عالمه אقبال پنهنجي אلهامي  كڍي باط

جو چوڻ آهي ته  هن. شاعريءَ ذريعي مسلمانن الِء אهائي אوج ۽ آزאدي حاصل كرڻ پئي چاهيا
دين، تصوف ۽ سائنس جو پاڻ ۾ كو אختالف كونهي، بلكه علم ۽ سائنس مسلمانن جو 

 :قيم ورثو آهي

aا    زادh ا ِ      د  9 اِثاؤ 
دú œ ا  اہزادں  ا:   6  ِ  ا   ا ہاز د

ر:hبں   د   را 6 د   ؤ  د ؤ :راا
 ëداêاںآh h   5ں  9 دا ں ا :  

اد بنياد جو אنهن آهي، جو ورثو نه فرنگ علم جو ش(   .آهي تي ذوق جي א
اد جون مسلمانن אهي ته ڻاڃس صحيح جي . آهي پيو ريك مان نٿه جي אسان گوهر هيءُ  آهن، א

  .آندאئون۾  אندאز نئ کي متكح۽  علم ته رکيو قدم تي سرزم جي يورپ عربن هنڎج
 .)آهن رهيا يڻن جو فصل فرنگي لجنه ،پوکيو جٻصحرא نشينن אتي 

هاني وزيرאعظم ،لعل نهروجوאهر خود پنڈت دنيا جي ”پنهنجي كتاب  ،هندستان جي آ
ن ۾ لکيو آهي ته يورپ وאرن صلي جنگيون بيشك مسلمانن کا“ تاريخ جون جهلكيون

آمريكا . هارאيون پرسائنس ۽ فنون جو علم پاڻ سان کڻي ويا، جنهن بعد يورپ ترقي كئي
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۾ ساڳي ڳالهه تسليم  Seize the Moment جي سابق صدر رچرڊ نكسن به پنهنجي كتاب
 . كئي آهي

. انه فكر، سوچ ۽ عمل جو قائل نه آهيغاصبمگر אقبال كڎهن به خودغرضانه ۽ 
ئي آهي ته אن جي سوچ ۽ אسان جو عمل به אن ذאت پاכ جي عطا كمؤال جڎهن هيءَ جان 

 .حكمن مطابق ۽ صرف אن جي خاطر هجي ۽ نه ٻئي كنهن مقصد الءِ 

 aêC  h  œ هللاa  †  
د در        ê د آر  

א وאسطي אستعمال  جنهن(   .)يائهن۾  سي پنهنجي تلوאر پنهنجي ڄڻ يو،كپنهنجو خنجر غ

دد جو نظريو وحدت אلشهود ع وقت جي تقاضا هو، بلكه وحدت אلوجود حضر ت 
جڎهن وحدت אلوجود جي غلط ۽ سطحي . جي صحيح تعب طرف هو، אن جي متضاد نه هو

 ، تشريح جو אك سياسي فائدو وٺڻ شروع كيو، ماڻهن کي پنهنجي آڏو سر بسجود كرאيائ
، پنهنجي حكومت جي אستحكام خاطر شعائِر אسال م جي کلم کال خالف ورزي كيائ

ته אهڑي صورت ۾ جيكي كجهه אمام ربانيءَ كرڻ فرمايو سو هك عظيم كارنامو 
جالل ۽ عظمت صرف אن ذאت کي . هو ۽ حكومت جي غلط كارين خالف جهاد هو

אك אعظم جي حكومت به پنجاهه سال هلي، حاالنكه هيءَ  אلدين نا ۾ جالل. جڳائي
كيڎאنهن ويو مغل بادشاهه، سندن مسخرא، مهاكوي، . کان هلندي ٿي אچيدنيا هزאرن سالن 

، مريد، معتقد ۽ مدאح سڀ پنهنجي رאه رمندא رهيا   .وزير باتدب

ãاa:را 5الد، رہ  
نگيون אن كارساِز كائنات جي  ت ۾ وجهندڙ ن قدرت جون بيشمار بوقلمونيون ۽ ح

كائنات جي قادر کي وساري، جاهل ۽ كمزور אنسان پنهنجي . نتيجو آهن אدنىٰ אشاري جو
مهيا  ٿو تباهي ۽ بربادي جو سامانظاهري علم ۽ ناقص عقل تي نازאن ٿي، אڻڄاڻائي ۾ پنهنجي 
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ِ אۡآلِخَرِة َحَسَنةً جي بنيادي אصول کي پس پشت אڇالئيندي كري  نۡيَا َحَسَنةً َو  ِ אلدُّ ََّنا آتَِنا  ۽ َرب
جيستائ هو پنهنجي قلب جي كائنات ۾ جهاتي پائي אن جو . نهنجا ٻئي جهان وڃائي ويٺو آهيپ

ون رאئيگان  قيقون ۽ تدب مطالعو نه كندو، تيستائ سندس ساري زندگي، جدوجهد، 
אچو ته مثبت سوچ ذريعي، . كڎهن به پوري ٿي سگهي ٿي ،زندگيءَ جو پتو نه آهي. نديونوي

ه خيالن ذريعي پنهنجو پاڻ کي، پنهنجي אصل کي، پنهنجي حقيقت کي بت ذريعي، پاكيز
ڳوليون ته جيئن אطمينان سان زندگي بسر كجي ۽ وقت אچڻ تي ُمرכ سان موت کي منهن 

 .ڏجي

 ؛گجي ريك يونڙگو تي، نڑآهي موت م
 ي؛ڄس وٿجو سدא  ،אجل אيندِء אوچتو

 جي؛ك ڻر سا ،אوندאهيءَ جو يانڳא 
 .گهرجي وٿ وڻگه ،تون قوت ق جو ڻک
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†10  
  ۽ تقدير لوت

َ ُهَو { اِهُر َوאلۡبَاِطُن َوُهَو بِکُّلِ َشۡيٍء َعِليٌم  وَّلُ אۡال   }َوאۡآلِخُر َوאلظَّ
 )57:3قرآن  .אٿس ڻاڄجي  الههڳهر  ۽ ؛باطن به ي تهآه به ظاهر ؛به آخر ته آهي به אول ىٰ א تعال(

قيدو آهي ته א تعالىٰ دאنا بينا אن ۾ كو شك نه آهي، بلكه مسلمانن جو پختو ع
 .الشريك به آهي، كابه شئي هن جي אختيار کان ٻاهر نه آهي آهي، قادِر مطلق آهي وحدهٗ 

بور آهي  .تقدير کي نه مڃڻ كفر آهي ۽ אنسان هن جي قدرت آڏو 

  aہرث @ ؤی  ëê ب  
hا ê   @ ا@   ب 9

. سڀ هن جي هٿ ۾ آهن ،۽ ذلت، رزق ۽ روزي، چڱائي ۽ لڱائي، زندگي ۽ موتعزت 
شاهه عبدאللطيف جي رسا ۾ پهريون پهريون بيت ئي אهو  ۽ سڀ صوف جو אهو عقيدو آهي

 :آهي

 ؛يڻِ ڌَ ، אعلىٰ عا جو يُم ِلَאول א َع
ُ  رُ قادِ   ؛قد قائم آهِ  ،درت سپنهنجي ق
 ؛يمحِ رَ  بُّ رَ  ،رאزق ،هٗ ۡحدَ وَ  ،دُ وאحِ  ،وא

َ چئِ  ي،ڌڻسو سارאهه سچو   ؛يمكِ ح دُ ي 
 .جهان جون ڙَ ون جوڙُ ، جوُ رِ كَ  ڻپا ريك
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تاج آهيون، א تعالىٰ ئي سچو پچو ۽ دאئمي  אسان سڀ هن جي رحم ۽ كرم جا 
تاريخ جا ورق هن  ؛אيئن آهن جيئن ناٹكن ۾ אئكٹر دنيوي حكمرאن ته. حكمرאن آهي

 .ترديد گوאهي ڏين ٿا حقيقت جي ناقابلِ 

 @   اس ذاِث  6 زیa8ؤر
ِن آذر ، ؤکاںhا    ی6

هن . صوف وٽ א تعالىٰ جي حاكمي ۽ خدאئي تي سوאل جوאب كرڻ ئي فضول آهي
كن آهن معجزא ۽ . جي قدرت سان ته אهڑيون ڳالهيون به ٿي سگهن ٿيون جيكي بظاهرنا

 :شاهه صاحب كيڎو نه سهڻو چيو آهي. אچن ٿاكرאمتون אن ۾ 

، عجب   سون؛ يڏٺصاحب تنهنجي صاح
 .تارين تون رٿپ ،۾ پاتار ينڙوٻ پن

اڻائيءَ ۽ نهٺائيءَ جو אظهار كيو אٿائ  .ٻئي هنڌ אهڑي 

 .يڻوهي ڻپا اكءٌ آ ،تنهنجي وس يءَڌڻ ڳوא

آهي، אن ۾ كا درست  بالكلشاهه صاحب ۽ عالمه אقبال جيكي چيو آهي سو 
تار به نه آهي ۽ نه وري بالكل . אختالف جي گنجائش كانهي درحقيقت אنسان سڄو سارو 

الل جي مدد ۽ مهرباني تي . بور كيو ويو آهي توكل جي معنىٰ אها آهي ته א پاכ ذوא
 ، تار آه ڀروسو كرڻ ۽ אن جي آڏو عجز ۽ آزي كرڻ ته تون ئي سڀ ڳالهه جو مالك ۽ 

نت كري رهيو آهيان، אن ۾ كاميابي مون جي كو كم هٿ ۾ کنيو آهي، جنهن الِء 
تقدير جي صحيح معنىٰ ۽ مفهوم אهو آهي ته سڀ كجهه א تعالىٰ کي علم آهي ته ! عطا فرماءِ 

. ڇا ٿيڻ وאرو آهي، جيكڎهن אهو علم نه هجي ته پوِء نعوذبا سندس صفات ۾ كمي آهي
 نه ٿيته پوِء كابه شئي سندس حكم کانسوאِء ُچري  جڎهن ته א پاכ قادر به آهي

پر هنن . سگهينه ٿو אهي آهن אختيار א تعالىٰ جا جنهن کي كو به چئلينج كري . سگهي
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 אڳيئي لوح و قلم ۾ لکجي چكو آهي سڀ كجهه جيئن سڀ ڳاله جو مطلب אهو نه آهي ته
ي، ڇاكاڻ ته جيكي خاكم بدهن هاڻي هوءَ ذאت پاכ خاموش ۽ بيوس آه تنهنكري

مد  خوאجهجڎهن شاهه صاحب جن سلطان אالوليا حضرت . لکڻو هو سو لکجي ويو دوم 
 :وٽ ويا ته هيٺيون بيت پڑهيائيون زمان ؒ

 لئه؛ ڳاڀس نهنكسرتيون  انهن،كقلم وهي ويو 
 انهن؛ٻ אت نه پهچي ،لکيو يئيڳאنگ א
 .يوك، ته پرينءَ مان س هيئن دאنهن يانڏ نهنکيك

 :אن جي جوאب ۾ خوאجه صاحب ورאڻيو

 ؛۾ ٿه ، قلم جن جيتن ٽو يڃويهه و
 ؛لکن ئوٻ ريא، ويونڳאنگ א ئوـٹمي

 .جوپرينءَ  ٿئي ڻ، جنهن مان پسهنڑپنو سو پ

هر وقت هر شئي تي حق  1.توكل ۽ تقدير جي معنىٰ كاهلي ۽ بيوسي هرگز نه آهي
אسان کي  .بي אندאز ۽ بي حساب آهن هن جي قدرت، طاقت ۽ حكمت. تعالىٰ قادر آهي

                                                 
تياري ۽ تقدير يا ج و قدر جا مسئال ۽   1 ث، אنسان ۽ אن جي سوچ کي אهي خود

אنهن جو אطمينان جوڳو عقلي يا منطقي حل كو به پيش . صدين کان منجھائيندא ٿا אچن
ي بندشن ۾ ج (space & time)אسان جيستائ زمان ۽ مكان . كري نه سگھيو آهي

جكڑيل آهيون، تيستائ אهي حقيقتون، جيكي زمان ۽ مكان کان ماورא آهن، سي 
جھ ۽ عق ي  اله ٻاهر رهنديونאسا نتيجتاً אهي حل ۽ توجيحات، . ل جي אحاطي کان ال

جھڻ كن آهي ۽ نه ئي  . جن جو آڌאر אهڑين ماورאئي حقيق تي آهي، تن جو نه بيان 
جھائڻ الِء صاحِبدل ۽  אسان جهڑن زمان ۽ مكان جي بندشن ۾ جكڑيل אنسانن کي 

ت بزرگن אشارين ۽ كناين جي مدد ورتي  مد زمانؒ جڎهن . آهيאهل بص خوאجه 
جھ ۾ אچي ته אُتي אھي ويٺا جن پاڻ کي زمان ۽ “...ويھ وڃي وٽ تن”فرمايو،  ، ِאتي אهو ٿو 

كينئن كيو، كينئن كري سگھجي ٿو، אهي . مكان جي قيد کان آجو كيو
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، جيكا به سندس אحكام جي تابع آهي، چاهي ته  تياري عطا كئي אٿائ دود خود
دود آهي .אها به کسي وٺي ان . تنهنكري אنساني آزאدي  אسان جو تقدير تي مستحكم א

کي  كنهن حضرت بي رאبعه. آهي، هيءَ אالهي صفات مان آهي، אن کان אنكار كفر آهي
مون ڏאڍא گناهه كيا آهن، جيكڎهن א تعالىٰ ڏאنهن رجوع ٿيان ته هو مون تي رحم ”چيو، 

كن ”بي صاحبه جوאب ۾ فرمايو، “ فرمائيندو؟ تنهنجو א پاכ ڏאنهن رجوع ٿيڻ تڎهن ئي 
 “.ٿيندو جڎهن א پاכ چاهيندو

  ا اسبابمسلمانن جي زوال ج
قدرت جي قانونن جي  ،ٿي، خدא تعالىٰ کي وساريمسلمانن جڎهن به عياشيءَ ۾ مبتال 
رא كئي ته هو زوאل پذير ٿي ويا אجتماعي خوאه אنفرאدي طرح هو بربادي ۽ ذلت جو . א

اِء אن کي قدرت جو . شكار ٿي ويا جهڻ  אسان جي كن شاعرن אصل حقيقت کي 
ور אردو شاعرن مثال ط .فيصلو تصور كيو ۽ بالكل مايوسي ۽ بيوسيءَ جو אظهار كيو אٿن

 .م چيو آهي جي شهنشاهه م تقي

ر :  ںرؤ    ید 
م@ ے:ہ<و ؤآپ     

 :ڻچو جو هينئن غالبيا 
                                                                                                            

אن الِء به אهو . אهڑא سوאل آهن جن جو جوאب نه كنهن كتاب ۾ ملڻو آ ۽ نه وري لفظن ۾
مان مرאد אهي سچا صو بزرگ آهن جن אها “ تِن”۽ ه “ ...ويھ وڃي وٽ تن”بو ته، ئي چئ

کان روحاني ملسو هيلع هللا ىلص وאٽ پاڻ طئي كئي آهي ۽ جن کي ٻ کي אها سکيا ڏيڻ جي پيغم
אهي سالك کي، بشرطيكه אن جي طلب سچي آهي، אن مقام تي . אجازت مليل آهي

אنهن حقيق جو مشاهدو ماڻي حق אليق א جي مرضي سان پهچائي سگھن ٿا ج هو پاڻ 
 .جي منزل تي پهچي
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دش    ںث آñ  ñ راث دن :
   a ñ  8ا 5ã ëê،ã ر 

ن مسلم حكومتون يا ته ختم ٿي چكيون هيون يا ۾ پيدא ٿيا جڎه دؤرم ۽ غالب אن 
الزمي طرح مسلم معاشري ۾ به تباهي אچي چكي هئي ۽ . نزع جي حالت ۾ گرفتار هيون

خود م ۽ غالب جي . چڱا چڱا خاندאن مٹجي رهيا هئا ۽ هندستان ۾ אفرאتفري ڦهليل هئي
معاشري ۽ سندن  ۽ אن وقت جي دؤرزندگي به وڏين پريشان ۾ گذري ۽ سندس شاعري אن 

 .ذאتي پريشان جي عكاسي ٿي كري

ئي ٿي چكا آهن، جنهن کي جگر مرאد آبادي ته אن حد تائ وڃي پهتو ته فيصال אڳي
 :ڻو هوندو سو אوس لوڙيندو، تنهنكري پاڻ پتوڙڻ אجايو آهيجيكي لوڙ

  ñ  رؤز اؤ   
اب@       

توكل ۽  .نه آهيف رومي، شاهه صاحب ۽ عالمه אقبال کي قبول مگر אهو نقطئه نظر عار
ناאميد ٿا ٿ ۽ كاهل وڌيك  تقدير جي אهڑي ته تشريح كئي وئي آهي جو ناאميد وڌيك

ل آهن، جن کي א تعا جا قانون אٹ  .حاالنكه א تعالىٰ وٽ ناאميدي كفر آهي ،كاهل
ن ۾ كنهن مذهب، کي ٹوڙيو، سي سزא ڀوڳيندא، א جنهن به فرد يا قوم אنهن ؛قانون فطرت چئون ٿا
كانهي، אهو قانون هر  دאدكابه قوم قدرت جي  .نهياك تفريق اك يرنگ ۽ نسل ج

 .كنهن سان يكسان الڳو آهي

وم غلط جو تقدير۽  لتو   مف
 :عالمه אقبال فرمايو آهي
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  a ñ  8   5م اس، h êC h   ا      د 
 ëê   5: 6ں،ا رغ 

ن، مشائخن، صوف ۽ عوאم عمل ۽ جدوجهد کي אلودאع  جڎهن مسلمان حكمرאنن، عا
اِء توكل ۽ . كئي، تڎهن هو تباهي ۽ تنزل جو شكار ٿي ويا هاڻي پاڻ تي ڏوهه ڏيڻ 

لىٰ جيكڎهن حكومت هٿان وئي ته چوندא ته א تعا. تقدير کي אن جو كارڻ قرאر ڏيڻ لڳا
جنهن کي چاهي تنهن کي حكمرאني ڏئي، جيكڎهن كو بک پيو مري ته چوندא ته رزق 
الفن کان شكست کائيندא ته  אسان جي هٿ ۾ ته نه آهي، א جي هٿ ۾ آهي، جيكڎهن 

ڎهن ذليل ٿيندא ته אهو آهي، אن ۾ אسان جو كهڑو ڏوهه؟ ج چوندא فتح ۽ شكست نصي تي
جيكڎهن .  جي هٿ وس آهي، אسان ڇا ٿا كري سگهونبهانو ڏيندא ته عزت ۽ ذلت א

گناهن ۾ غلطان هوندא ته بهانو بڻائيندא، אن ۾ אسان جو كهڑو قصور آهي، هك پن به א جي 
زندگي ۾ پنهنجي طرفان كابه جدوجهد نه كندא، هٿ ٻڌيو . چرينه ٿو  کانسوאءِ حكم 

غ . سڀ كم سڻاوא كندو ئي ويٺا هوندא، چوندא ته אسان جي توكل א تي آهي، هو
پر هيءُ . آندو آهي مسلمانن جو به אهو خيال آهي ته توكل ۽ تقدير جي تصور ئي مسلمانن ۾ تنزل

جيكڎهن كي نام نهاد صو توكل ۽ تقدير جو אهو تفس كن ٿا ته ڀل  .غلط خيال آهي
و אچ. كن، مگر عارف رومي، شاهه صاحب ۽ عالمه אقبال جو تصور אن جي برعكس آهي

۽ صحابه كرאم جو אن سلسلي ۾ كهڑو خيال آهي ڇو  ملسو هيلع هللا ىلصته پهريائ ڏسون ته حضور پاכ
رسل  .کي ئي وڏو صو مرشد ۽ ره كوٺ ٿا ملسو هيلع هللا ىلصته אهل א ۽ صو سيدא

  جو تصور رام۽ اصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصائناتسروِر 
 :א تعالىٰ قرآن پاכ ۾ هك وڏو بنيادي ۽ אهم אصول بيان كرڻ فرمايو آهي

} ُ َ کُنت ۡ َ  ِرَجۡت אُخۡ  אُمَّةٍ  ۡم َخ ۡ  ُمُرونَ اۡ لِلنَّاِس ت ۡ  َمۡعُروِف ـبِال ۡ  لُ َאهۡ  َولَۡو آَمَن ُمنکَِر َوتُۡؤِمنُوَن بِاِ ـَوتَۡنَهۡوَن َعِن אل  ِکتَاِب אل
ً  لَکَانَ  ۡ َُّهم אَخ نۡ  ل ۡ  ُهُم ّمِ ۡ  ِمنُونَ ـُمؤۡ אل ۡ  ثَُرُهُم َوَאک   }فَاِسقُونَ אل
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۽ א  اٿ يوك۽ برאئيءَ کان رو اٿ يوڏ مكالِء ح منك كته ني وڇآهيو  אم ۾ توهان به אمت ڀس(
ان رکو   )3:110قرآن  .اٿتي א

نكر کي مسلمانن جو فرض منص مقرر كرڻ  عروف ۽ نهي عن א א تعالىٰ אمربا
جيكڎهن برאئي کي . ڇاكاڻ ته אن سان دنيا ۾ حقيقي عدل ۽ אنصاف قائم كرڻ هو. فرمايو

ارو ظلم فسق ۽ فجور ختم ۽ نيكي کي رאئج كيو وڃي ته پوِء دنيا مان سروكيو وڃي 
. ساري زندگي جهاد كندא آيا ملسو هيلع هللا ىلصאن مقصد جي حصول الِء ئي حضورپاכ .ٿي ويندو

جيكڎهن توكل ۽ تقدير جي مٿئ مفهوم کي درست قرאر ڏنو وڃي ته هن ساري אصول جي 
אن مقصد کي مد نظر . فرمايو هو نفي ٿيندي جنهن الِء هن אمت کي א پاכ منتخب كرڻ

 :رکندي عالمه אقبال چيو هو

د دث    ب ؤ 
 ëêِل  ëê ور    

ساري عمر پنهنجي زبان ۽ هٿن سان شيطاني قوتن جو  ملسو هيلع هللا ىلصאن معلم אالهي ۽ دאعي رباني
هك  مقابلو كري زندگيءَ جي هر شع ۾ نيكي کي رאئج كري ۽ برאئيءَ کي روكي،

تنهنكري سندس پاכ زندگي کي אسوه حسنه كوٺيو ويو ۽ אن رس تي . عظيم אنقالب آندو
ءَ جو فرض آهي مسلمانن کي جهنگ، . אسالم ۾ رهبانيت كانهي. هلڻ هر مسلمان ۽ صو

ض א א كرڻو نه آهي بلكه معاشري ۾ رهي باطل جو  بيابان، ۽ جبلن جي غارن ۾ ويهي 
لوق جي آڏو . אهو مقابلو پنهنجي ذאت الِء نه پر  سبيل א آهيمقابلو كرڻو آهي ۽  هو 

صوص آهن،  نه ٿاجهكي  سگهن، سندن تابعدאري، عبادت ۽ سجدא صرف א پاכ الِء 
ءَ جو مقصد ۽ مطلب صرف א جي . باقي دنيا کان هو بيگانا ۽ بي نياز آهن هك سچي صو

بوب ۽ مقصود آ هن جو، אٿڻ، ويهڻ، مرڻ، جيئڻ ۽ عبادتون . هيذאت آهي، جيكو هن جو 
ته لوالכ جا مالك آهن، א جا نائب  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ. سڀ א جي خوشنوديءَ الِء آهن

بوب رب אللعا به، ساري كائنات جي وجود جو باعث به  ت אللعا به آهن ته  آهن، ر
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جهي سگهيو ۽ א کان وڌيك توكل ۽ تقدير جي معنىٰ ك پ آهن، سندن ذאت پاכ ئي 
۽ سندن אصحابن مسجدن ۾  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ. پاכ تي توكل ك پئي كري سگهيو

تزكيه  كئي، مگر א پاכ تي توكل رکيكانه عبادتن ۽ دعائن تي אكتفا  رڳو ويهي
 به كيائون، جنگيون אصغر به كافرن خالف جهاد به كيائون ته) جهاد אك(نفس 

א אصحابي شهيد جوٹيائون ۽ אن حد تائ جو   ئي אندر جي ٻاهر جي ۽ אن بعد ،ٿيابه كي
. كونهي ته پاڻ دعا پڑهي گهر ۾ ويهي رهيا אيئن .فتح مب حاصل كيائون مٿانكافرن 

 .عارف رومي ڀرپور جدوجهد ۽ عملي زندگي جو قائل آهي

 ہ   ؤ  ú  در د
 ہ@ر ؤٰ  úِ  درد

 .)آهي۾  جبلن۽  غار مصلحت جي دين جي عيسىٰ  آهي، سان شان۽  جنگ يبه۾  دين جي אسان(

توكل ۽ تقدير تي ڏوهه ڏيڻ אسان جي بي علمي، بي عملي ۽ كاهليءَ جو کليل ثبوت 
جيكو אنسان א پاכ تي توكل رکي، هن جي خاطر لڑندو يا كنهن نيك ۽ . آهي

אن خدא پنهنجي خالق الِء مرد. صحيح كم ۾ هٿ وجهندو ته سندس كاميابي يقي آهي
אت گهرندא آهن  :بقول אقبال. سر تريءَ تي کنيو وتندא آهن ۽ عملي زندگيءَ جي خ

 : 5 ëêازل ٰی 
ث  < ِم hگ   a8ا 

جڎهن سندس بندو سندس ئي خاطر . توكل وאرن کي א تعالىٰ يقي مدد كري ٿو
يار ٿي وڃي ٿو ته אهڑي אنسان کي אالهي قرب حاصل ٿئي ٿو ۽ א جو هٿ هن سر كٹائڻ الِء ت

 :تڎهن عالمه چوي ٿو. جو هٿ بڻجي وڃي ٿو

  ã5ۃ56هللا  ã 
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جن حن جي جنگ ۾ مٹي ۽ پٿرن جي مٺ ڀري كافرن جي لشكر  ملسو هيلع هللا ىلصحضور پاכ
א تعالىٰ . ۽ جنگ هارאيائون ڏאنهن אڇالئي ته سندن منهن ۾ لڳي ۽ هو شكست کائي وٺي ڀڳا

۽ مٹي אڇالئي هئي، אهو  ن يوسان توهان پٿرکي فرمايو ته אهو هٿ جنهن  ملسو هيلع هللا ىلصپنهنجي ن پاכ
 .منهنجو هٿ هو ۽ نه توهان جو

ڏٺو ته كي ماڻهو كنهن جاِء تي وאندא ويٺا هئا ۽ پاڻ ۾ گپ  هك دفعي حضرت عمرؓ
بيكار ڇو ويٺا آهيو كم كار  يئنא توهان”پڇ ته،  حضرت عمرؓ. شپ كري رهيا هئا

אسان متوكل آهيون، א تي توكل رکيو ويٺا آهيو ن، هو ”جوאب ڏنائون ته، “ ڇونه ٿا كريو؟
توهان ”چ ته،  حضرت عمرؓ“ .پاڻ ئي אسان کي رزق پهچائيندو، هو رزق ڏيڻ الِء ٻڌل آهي

جهيو آهي م کي پاڻي ڏيو، هر توكل אن کي چئبو آهي جو אوهان ز. توكل جو مطلب غلط 
كاهيو ۽ ٻج وجهو، پوِء א تي توكل رکو ته هو پوک کي پيدא كندو ۽ אن ۾ بركت 

ه وبا ڦهلجي وئي آهي، تنهنكري ”فوج کي حكم ڏنو ته،  ٻئي دفعي حضرت عمرؓ“ .وجهندو
تقدير کان كيڎאنهن ڀڄي سگهو ٿا، موت ”جنهن تي هك אصحابيءَ پڇيو ته، “ .هتان منتقل ٿيو

אسان قضا אالهيءَ کان قضا אالهي طرف ”جوאب ۾ فرمايو ته،  حضرت عمرؓ“ .يرڻو ته كونهٹ
باقي א تعالىٰ ته هر جاِء تي . وڃي رهيا آهيو ن، وبا کان بچڻ به قضا אالهي جو حكم آهي

خالفت جو كاروبار به هن قسم جي  حضرت عمرؓ“ .آهي موت كٿي به אچي سگهي ٿو
تاريخ نويس אن تي متفق آهن ته مسلم تاريخ ۾ . تقدير هن جو ساٿ ڏنوتوكل אالهي سان هاليو ۽ 

ومن هو ترين كامياب �ؓ  حضرت عمر فاروق جڎهن وري سندس قضا آئي، ته مسجد . خليفة א
 .۾ شهادت نصيب ٿيس

   نجيجي  اميابيَء لتو
جوאب تشريح كئي آهي ۽ ڏאڍي سهڻي بلكه ال روم ؒمؤالناتوكل ڇا آهي، אن جي 

جهي سگهيابه אهڑאه  .ي سو ۽ سليس طريقي سان جو هر كو 
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 M   Bر  :B   B   êر5در   : @
   a  ِؤاز    @ M @ُا زا ë aê 6  

h و5  در  Mاز @  ÿ   هللا   ا ر    
ٰ اؤؤ   Mدر@ اٰ   a ا  úایو < ِ     :

  .رک لكتو تي א پوءِ ۽  رك نت ر،ك نت ته وٿ رينك لكتو جيكڎهن(
 .ڇڎ يٻڎ وڏگو جو ٺא ڎوگڎگ سان لكتو چيو، سان آوאز دنلب ملسو هيلع هللا ىلصيغم
 .يٿ نه ٹوٹي سببان لكتو ،آهي پيارو کي א ڙندك بت ته ڄاڻيندي رمز אها

 .)آهيالِء אهو به  ڻيٿپياري  جي عالىٰ ت حق آهن، ىٰ کان אعل ڀس وششك۽  نت۾  لكتو

توكل  کانسوאءِ رومي توكل سان گڎوگڎ جدوجهد کي به الزم رکيو آهي، ورنه אن  مؤالنا
 ؛آزאد ڇڎي نه ڏيو، متان ڀڄي وڃي אيئن چئي אٺ کي به“ توكل بر خدא”. بي معنىٰ آهي

، אها آهي ته هك فرمائي آهي مؤالناٻي لک جهڑي ڳالهه جيكا . كري گوڏو ٻڌي ڇڎيوستنهن
حرאم جو مال אڄ نه سڀاڻي نيٺ نهوڙي نيندو، . نت كندڙ مزدور א پاכ کي پيارو آهي

 . كوئي אن تي آسرو پلي خوش نه ٿئي

ر ي عن المن   امر بالعروف و ن
چڱائيءَ جو حكم ڏيو ۽ برאئيءَ ”א پاכ جڎهن مسلمانن کي אرشاد فرمايو آهي ته، 

نكر جي تعميل كريو، ته پوِء אن ذאت پاכ يع אمر با“ .کان روكيو لعروف و نهي عن א
ن ۽ پٿرن وאنگر بي وس، بيكار ۽ بي جان نه ڇڎيو عارف رومي אن . پنهنجي אمت کي ڀ

جائيندي فرمايوآهي  :حقيقت کي 

êآhںh h    ؤ ؤe ا ؤا h را دن:ا hêC د   
  ñ  8   ؤ ؤخú 8   5   ا  دا 
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 .آهي وڏٺ ينديڏ مكح نهنكکي  رٿسنگ مرمر پ ،نهي ۽ وعدא آهي سارو قرآن אمر و( 
 .)ريكسان غصو ۽ عدאوت  رٿ۽ پ ڀجو  ندوك ونهك אيئن وאرو عقل۽  دאنا وك

موصوف جو چوڻ آهي ته سارو قرآن אن سان ڀريل آهي ته نيكي رאئج كريو ۽  مؤالنا
آخر אهو حكم אنسان کي ڏنو ويندو . و، جنهن ۾ אنسان ذאت جي فالح آهيبرאئيءَ کان روكي

جهه ۽ عقل آهي، طاقت ۽ جان آهي ۽ جيكي فيصلي كرڻ جي אختيار ۽  آهي جن کي 
אن אختيار جي هجڻ جو شعوري אحساس رکن ٿا ۽ אن کي אستعمال كندي قرآن تي عمل 

ن الءِ . كري سگهن ٿا كا جان كانهي، كا زندگي  جن ۾ eنه آه אهو حكم پٿرن ۽ ڀ
 . كانهي ۽ جيكي بي אختيار آهن

نكر جي אبتدא هر  عروف و نهي عن א ه אهو وאضح كرڻ ضروري آهي ته אمر با
صرف ۽ صرف جڎهن پنهنجي ذאت جي . شخص کي پنهنجي ذאت جي حوא سان كرڻي آهي

فعل کان אصالح كري هن ريت فارغ ٿئي جو صرف چڱا كم كندو هجي ۽ هر منع ٿيل 
אهو هك אهڑو بنيادي אصول آهي، . بچيل هجي، ته پوِء ئي ٻ ڏאنهن متوجه ٿيڻ جو حق אٿس

عروف (جنهن کان جيكڎهن روگردאني كئي وئي ته پوِء אهڑي منافقانه نصيحت ۽ تبليغ  אمر با
نكر א پاכ جي خوشنودي الِء نه پر پنهنجي نفس پليت کي سؤکي كرڻ الِء ) و نهي عن א

پهرين پاڻ . دي، جنهن مان كنهن کي نفعو ته نه ٿيندو אٹلندو سڀ کي نقصان ئي رسندوهون
ن ۽ گمرאه تي قابو پائي אن کي رאه تي لڳائڻو آهي ۽ پوِء ئي  سڃاڻي، پنهنجي אندر جي آذر، د

ن ۽ گمرאه کي منهن ڏيئي سگھبو ن ۽ אولياءא جو رستو آهي . ٻاهر جي كافر، د אهو ئي پيغم
يون تباهيون دنيا ۾ سڌي يا אڻسڌي طرح ج (reformers)ه خودساخته دنيا سڌאركن ورن ي

 .سان آنديون آهن، يا آڻڻ جا سبب بڻيا آهن، تنهن جي אحوאلن سان تاريخ جا پنا ڀريا پيا آهن

جھڻ الِء ن پاכ هك . جي زندگي جو هي وאقعو غور طلب آهيملسو هيلع هللا ىلص مٿئ אصول کي 
. ن سائ فرماين ته سڀاڻي אچجو. ٺي آئي ته ک ڳُڑ کائڻ کان منع كنعورت وٹن پنهنجي پُٹ کي و

عورت . ٻي ڏينهن تي عورت وري پنهنجي پٹ کي وٺي آئي، ۽ سائ ک مناسب نصيحت كئي
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ورאڻيائون ته كالھ مون پاڻ ملسو هيلع هللا ىلص عرض كيو ته سائ אهڑي نصيحت كالھ ڇو نه كيو؟ پاڻ
بظاهر هي هك عام وאقعو ! روكي سگھيسڳڑ کاڌو هو، سو تنهنجي پٹ کي كيئن پئي 

אهڑي طرح غوث אالعظم عبدאلقادر . آهي پر فهم وאرن الِء אن ۾ دאنش جا بي بها موتي آهن
موعي   :۾ فرمايل آهي“ אلفتح אلرباني”جيالنيؒ جي موאعظ جي 

سو تون به אول . پهرين پاڻ کي نصيحت كئي ۽ پوِء ٻ جا ناصح بڻيا ]ولياءאא[אنهن 
خاص . جي نفس کي نصيحت ۽ تلق كر ۽ پوِء ٻ کي نصيحت كرڻ جو سوچپنهن

ي بهپنهنجي نفس جو سڌאرو پاڻ تي الزم كر، ۽ جيست  ائ تو ۾ سڌאري جي تَِر جي
هليو  کائ ۽ ٻڎين پيو، ٿو حيف אٿئي، پاڻ ته غوطا. گنجائش آهي، ٻ ڏאنهن هرگز متوجه نه ٿي

א . ڎندڙ کي אهو بچائي سگھندو جيكو پاڻ تارو هوندودرياه مان ٻ !بچائڻٻ کي  آه
  .نهن رب جي معرفت حاصل كئي هونديتعالىٰ تائ אهو رسائي سگھندو ج

عروف و نهي عن ملسو هيلع هللا ىلص אهو ئي سبب آهي جو چوڏنهن صديون אڳ ن ۽ سندن אصحابن אمر با
نكر  ونو بڻائيندي عملאهڑي طرح  تيא אن ذريعي אهو  ،كندي، پنهنجي عمل کي ٻ الِء 

هن ڏس ۾ شايع ۽ אڄ، جيكڎهن אسان . אنقالب آندو جنهن جو مثال تاريخ ۾ ٻيو كو كونهي
فلن، ٹيليويزن ۽ ريڈيو تي نشر ٿيندڙ وאعظن ۽  ٿيل كتابن ۽ مضمونن، ن،  مسجدن، من

لڳايون ته אن نتيجي تي پهچڻ الزم آهي ته بظاهر אسان  كٿجي تعدאد ۽ رفتار جو  ،نصيح
نكرאم” عروف و نهي عن א گوِء  وאري فرض جي אدאئگي ۾ ن پاכ ۽ سندن אصحابن کان“ ر با

پر אثر نه رڳو ٻُڑي آهي . بي אندאز ۽ بي حساب وڌيك مصروف آهيون کٹ ويا آهيون بلكه אن ۾
 .بلكه אبتڑ

ںhض :  ں   8 aدؤا
ي نتيجو بيوقوف אن کي چئبو آهي جيكو ساڳي غلطي ورجائي ۽ אها אم يد رکي ته هن ڀ

ڇا אسان جيكو كجھ كيون پيا אهو كرڻ بند كري אهو سوچيو . تلف نكرندو
ام  אٿسي ته אن جو نتيجو אبتو ڇو تو نكري؟ جيكڎهن אسان غور كيون ته אن جو سبب 
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تعدאد ۽ مقدאر ۾ وאڌאرو، معيار ۾ گھٹتائي جي پورאئي كڎهن به نه ٿو كري . چٹو آهي
ته אسان پاڻ  آهيאهو وאضح  مان ري حكايت ۽ غوث אالعظم جي نصيحتوאملسو هيلع هللا ىلص ن. سگھي

کي سڌאرڻ کان אڳ ٻ کي سڌאرڻ الِء جيكو سندرو ٻڌو آ، אن مان كجھ ناهي ورڻو سوאِء 
 אن جي ته،

 ñ ñ    @   ڈؤ   د @ ڈؤ
אسان ۾ ڇو ته אهو  ،ٻ کي نصيحت كرڻ ۽ سڌאرڻ ته نفس جو پسنديده مشغلو آهي

אهو آهي شريعت جي لفظي ۽ .  پنهنجي برتر ۽ אفضل هئڻ جو فرضي אحساس ٿو پيدא كري
اڻائي بدرאن پاڻ کي ٻ کان אفضل  کوکلي پوئوאري جو نتيجو ۽ אهل ظاهر جو دين، جنهن ۾ نهٺائي ۽ 

جھڻ   אن .  ۽ ٻ کي سڌאرڻ جو جذبو كارفرما آهي) جيكا نفس جي چال آهي(۽ برتر 
وאرو آهي جنهن جو آڌאر  אءايلوא ۽ نباحصא ،ملسو هيلع هللا ىلصكس אهل تصوف جو طريقو نجي برع

پنهنجي برتري جي ٺلهي ۽ گمرאه كن אحساس بدرאن אن حقيقت تي آهي جيستائ پنهنجو אندر 
 .كا چڱائي نه ٿيڻي آ ۽ نه ٿينديتيستائ  يهآنه אجاريو 

بور به نه آهي، قدرت هن کي في صلي ۽ عمل جي אنسان אيڎو بي وس به نه آهي، אيڎو 
 :ٻي هنڌ چوي ٿو مؤالنا. طاقت ڏني آهي، هو حاالت بدالئي سگهي ٿو ۽ אنقالب آڻي سگهي ٿو

   ےر ا ا  ا  د ú ا  ú  ا ںآhداúêC ا
د  رِ  ز ا   یاز یردêC   ںؤا   ی   ی:

 .آهيאهو فيصلو تنهنجي אختيار ۾  دوست אي ريان،ك هيءَ  يا ريانك هوءَ  يڻاڀس ته אهو(
  .)۾ بدالئ يءَ ك۾ آهي جو אن کي ني אختيار تنهنجي אهو ملي، سبب بديءَ  توکي جا پشيماني אها

هر پيغم אالهي توكل تي هليو آهي ۽ پنهنجي پنهنجي طريقي سان عظيم ۽ مثا 
دوجهد ۾ ک وڏي مهربان تي ڇڎيائون حاالنكه אن جمؤال نتيجو  جدوجهد كئي אٿئون ۽

کان جڎهن پڇيو ويو ته سڀ کان وڌيك تكليف كنهن کي  ملسو هيلع هللا ىلصحضورپاכ. تكليف په
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ن کي  کي ۽ אوليائن کي وڏيون جڎهن א جي نب. آئي آهي، پاڻ فرمايائون ته א پاכ جي پيغم
. تي آسرو رکيائونمؤال ن آيون، تڎهن به هنن توكل جي دאمن کي هٿان نه ڇڎيو ۽ تكليفو

ن، אهي אڳ هلي ظاهري تكليفون ۽ مصيبتون אچن ٿيوف رومي فرمائي ٿو ته جيكي به عار
 .אنسان الِء خ جو باعث بڻجن ٿيون

   ؤ دارؤ a    در
9 : ا ú ز   ؤ  ر

   د  ؤ  ؤ    
hؤں êِ زا   : اںا

ن هر حقيقتدر ( اِء  فائدي مند ۽ يميا،ك الءِ  تنهنجي آهي، روندא جو درد تنهنجي د  .آهيد
 .)لوق کان زياده آهن يٻساري جهان جي  אجي ،۽ مصيبتون آيون ڏک אאي کي نبئي  ريك אن

ي ته אن אظهار كيو آهي، مگر تلق ٿو كر شاهه صاحب به ساڳي خيال جو ٻ لفظن ۾
جهو  . ظاهري زهر کي به آب حيات كري 

 ائي؛ٺم يوئيڑم جي، پار سندي پريان
، אئيكڑ انهيك  .ريكجي چيت  چک

ت אلعا کان وڌيك توكل كنهن ٻي کي كونه هئي، پر جڎهن אصحابن،  ملسو هيلع هللا ىلصر
توهان کان אڳ אهڑא ”كافرن جي زيادت ۽ ظلم کان تنگ אچي شكايت كئي ته فرمايائون، 

بو آهي، مگر אهي  كرٽ وهايا ويا جيئن كاٺ אيئن אنسان ٿي گذريا آهن جن تي کي چ
خدא جو قسم آهي ته دعوِت حق . تكليفون حق پرس کي مقصد تان هٹائڻ ۾ ناكام رهيون

دنيا ڏٺو ته “ .سونאن کي كامياب كري پوِء دم پٹيندאجو كم جيكو شروع كيو آهي، 
. جن کي א تعالىٰ كاميابي ۽ كامرאني عطا فرمائي ملسو هيلع هللا ىلصهر قسم جي ظلم باوجود حضور

 !تقدير جي ۽ توكل ،معنىٰ عزم אها آهي

پر دنيا ته هلڻي آهي ۽ هلندي  ،بند ٿي ويو ته جو سلسلو نبوتکان پوِء  ملسو هيلع هللا ىلصن آخر زمان
مديه مان . אسان جي هدאيت الِء قرآن پاכ ۽ אسوه حسنه آهن. رهندي حديث آهي ته אمت 

ن  אن ۾ شك . کندאدرجو ر جهڑوאهڑא علماِء حق به پيدא ٿيندא جيكي ب אسرאئيل جي پيغم
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تئه مشق بڻايو ويو  با عمل  نه آهي ته دنياِء אسالم ۾ عظيم אلشان عا پيدא ٿيا جن کي ظلم جو 
اهدאنه زندگيءَ . پر هو حق جي رאهه تي قائم رهيا رومي هك وڏو عارف ۽ عا هو، هو 

 تي جن حيف آهي אنهن زندگ! جو قائل آهي ۽ نه אهڑي زندگي جو جيكا موت جي برאبر هجي
 .کي جنازن جيان كلهو ڏيئي کيون پيا وتن، يا معذورن وאنگر بيساک جي سهاري هلن ٿا

   ںرؤ  ñ : ز ش ؤ ہ6
دنêC ہزں : ::  

 .)کنيون وتن تي لهيك ياٻ کي جنهن وאنگر جنازي كه نه هل، تي زم جيئان يڙگهو ليڀ ،ٿيאنسان (

جي كاهليِء مان بيزאر آهي، هن کي אهڑن بهادر ۽ دل אنسان عارف رومي مسلمانن 
رسل وאرو אنقالب  ملسو هيلع هللا ىلصجي ضرورت آهي، جيكي باطل کي تهه و باال كري ڇڎين ۽ سيدא

 .قائم رکن

اغ  ید     ñ  در œ  :د a @   رزؤآ ا ؤ دد  
:a ِن ú  hز e د:      ِ a رزؤآد  ِ ا ؤ ر  

  .ٿو ڳوليان אنسان ،ته وحشي جانورن مان بيزאر آهيان چئي ريو،ڦشهر ۾ پئي  کنيو چرאغبزرگ  كه(
ِ  آهي، يوڇڎ ريك مايوس کي دل منهنجي همرאهن نڻهي  .)ٿو ڳوليانبهادر אڑجه رستم۽  خدא ش

نه وري دماغن کي ئ ۽ אٿ نه پ ٻڌא ؛هٿ پ ڏنا آهن، دماغ ڏنو אٿئ א تعالىٰ אنسان کي
يءَ الِء قرאن پاכ ۽ אسوه حسنه موجود آهن ۽ אن رאهه تي  .مفلوج كيو אٿائ אنهن جي ره

توكل . هلي پنهنجي الِء ٻنهي جهانن جي אنفرאدي خوאه אجتماعي فالح حاصل كري سگهن ٿا
، אهي جن جو توكل جو ترهو ٻڌو آهي. ۽ تقدير جو بهانو ڏيڻ، אالهي منشا جي خالف آهي

كڎهن به ناكام نه ٿيا آهن ۽ אن رאهه تي هلي پنهنجي الِء ٻنهي جهانن جي אنفرאدي خوאه 
نت . אجتماعي فالح حاصل كري سگهيا آهن عارف رومي باربار مسلمانن کي كوشش ۽ 

سندس چوڻ آهي ته غفلت وאري ننڈ کان بيكار كوشش به به آهي، . جو سبق ٿو ڏئي
رכ ۽ عم  .ل جو آهيزندگي نالو ئي 
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 ازëê ہد ِ@
 .)آهي به به وششكکان אجائي  ڻه(

  صاحب جو نقطئه نظر  شاهه
א پاכ تي توكل . عارف روميءَ جو هم خيال آهي هن معاملي ۾ شاهه صاحب به

ان جو جزو آهي شاهه . شاهه صاحب وٽ عورت جو مقام به אنتهائي بلند آهي. سندس א
ر ۾ عورتن کي پيش كيو آهي، جيكي كردאر، عصمت، عفت، صاحب توكل ۽ تقدي

شيكسپيئر אنگلينڈ جو وڏو شاعر، . همت، عظمت، عزم ۽ عمل ۾ پنهنجي مثال پاڻ آهن
ناٹك نويس ۽ مفكر ٿي گذريو آهي، سندس درجو אيڎو بلندآهي جو אتان جا دאنشور ۽ عوאم 

ڍي ڇڎجي ته אهو جي علم אدب مان شيكسپيئر ك אنگلستانچوندא آهن ته جيكڎهن 
אنگلستان جو هيِء . ٻڑيءَ جي برאبر آهي، حاالنكه هن ملك وڏא وڏא شاعر پيدא كيا آهن

عظيم شاعر ۽ دאنشور به عورت کي نه صرف بلند مقام ڏيڻ کان אنكار ٿو كري مگر چوي 
شاهه صاحب وٽ مشكل ۾ مشكل حال هيٺ به “ .آهي نالو ئي بيوفائي تنهنجو ،عورت”ٿو، 

جو دאمن هٿان نه  رאدو كمزور نه ٿيو آهي، عمل ۾ كا لچك نه آئي آهي ۽ توكلهنن جو א
אوندאهي رאت آهي، كچو گهڑو . هو موت سان אکيون אک ۾ مالئي مقابلو كن ٿيون. ڇڎيو אٿن

ن جون دليون به دهلجيو ٿيون وڃن،  آهي، طوفان آهي، درياهه جون مست موجون ڏسي دل
ام ڇا ٿيندو، مگر אن هوندي به א تو آهر سهڻيءَ کي خ آهي ته אنهن ح ال هيٺ سندس א

 .كري درياه ۾ گهڑي ٿي، هن کي پنهنجي سر جو سانگو ناهي

 الهيج؛ َمو آسر گهوريو، تان وڀڳ وڑگه
 ؛ترهي אين تريج א،ة ر من تقنطو ال

 .جو ميهار منهنپس  هيج، يڻحبيبا
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سندس . ۾ مئي، کيس سانڍيو به سورن ئي هو ويچاري سسئي ته سورن ۾ ڄائي ۽ سورن
گهر تڑ . وفادאري אها هئي جو پنهنجي پنهل پرينءَ کانسوאِء هن الِء ڀنڀور ۾ به دوزخ جو دونهون هو

ر ۽ سهاري جي، א پاכ تي توكل  ڇڎي، وطن کي אلودאع چئي، تن تنها، سوאِء كنهن 
نه كٿي پاڻي آهي، نه وسندي . يرکي، برن پٹن ۽ ڏونگرن جو אڻانگو سفر אختيار كري ٿ

ي كرڻ وאرو אٿس אڃن بکن ۾ . رڳو رאئو رڃ آهي ؛آهي، نه رستا آهن، نه كو אنسان ره
بيحال آهي، پنڌ كرڻ به هن الِء مشكل آهي، تاهم سندس پخ عزم ۽ אرאدي ۾ كا 

 .لچك نه آئي

 .آريچن کي وڏجو آ جک، ماري جبل

کي كو آرאم كونهي، بس دل ۾ پرينءَ جي دردن جي ماريل ۽ فرאقن جي ڦٹيل سسئي 
هي  پچار אٿس، نه ٿي ڏينهن ڏسي نه رאت، نه ٿڌ جو אحساس אٿس نه گرميءَ جي پروאهه، ج ما
مردن جا جگر به ڦاٹي پون، אتي هن معصوم، نيك ۽ نازכ سسئيءَ کي ج جي جهوري 

 .هن الِء منزل کان אڳ آرאم حرאم آهي. آهي

ءَ  جي؛ ڻويه يلو انهيك اه،ك يٿڌ ت
 .جو پرينءَ  پس نه پ אوندאه، ئيٿ متان

۾  جنگ شاهه صاحب وٽ عورت אهڑي بهادر آهي جيكا پنهنجي مڑس جو ميدאنِ 
אن الِء ته  ؛ٿسمرڻ ته بردאشت كري سگهي ٿي، مگر سندس ميدאن ڇڎي ڀڄڻ هر گز گوאره نه א

 .متان سندس هك جيڎيون ۽ سرتيون مهڻا ڏين

 وسهان؛ تهماريو  ،چوאن نه آئون وڀڳ
 ؛سونهان ينديكسي א،ڌكڑ۾  منهن ڌانك
 .۾ ٺپ هونسجي  مرאن، ڄل ڻپ ته
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ءَ جو سبق ڏنو؟  ءَ ۽ سس هن بعد ك چوندو ته صو بزرگن ۽ شاعرن אسانکي بزد
ك چوندو ته אسان جي تنزل ۽ تباهيءَ الِء تصوف ذمه دאر آهي؟ حقيقت אها آهي ته تصوف 

تصوف ۽ . سبب ئي אسان جي تباهي ٿي آهي ۽ نفرت جي باهه ڀڑكي آهي تي عمل نه كرڻ
و ۽ نه سچو صو نه كنهن سان نفرت كري ٿ. سگهن نه ٿا ئي بت ته هك ٻئي کان אلڳ ٿي

ت هوندي به باشعور به آهي ته صو غيور. אنسان جي غالمي كنهن وري بت ۾ غ ، ڇو ته 
ت آهي، ۽ אن کان به وڌ ملسو هيلع هللا ىلصאسان سڀ کان وڌيك سرور كائنات. آهي يك א جن کي غ

ءَ ۾ ڏسو ته توكل ۽ تقدير ڇا آهن. تعالىٰ جي ذאت پاכ کي توكل جو . هاڻي אن جي روش
جهايو آهيאهو  توكل אنهن جي  .مفهوم ۽ مطلب آهي جيكو شاهه صاحب אسان کي 

جهي آهي جن א جي رאه ۾ جدوجهد  .كئي آهي خاص خوبي آهي ۽ تقدير جي معنىٰ אنهن 

جڎهن  .א تعالىٰ فرمايو آهي ته جيكي مون کي ياد كن ٿا، مان אنهن کي ياد كريان ٿو
پوِء . جڎهن پناهه وٺن ٿا ته אنهن کي پناهه ڏيان ٿو ؛مون کان مدد گهرن ٿاته אنهن جي مدد ٿو كريان

جيكي אنسان אن قادر مطلق جي ذאت پاכ تي توكل كندא، ڇا א تعالىٰ אنهن کي 
؟ حقيقت אها آهي ته غفلت אسان جي طرفان آهي نه ته جيكڎهن אسان ويهندو ساريو

شرط آهي ته . توكل كري אڳ وک وڌאيون ته يق كريو אسان سرفرאز ۽ كامياب ٿيون
بت هجي نت ۽   .سسئي وאري سك هجي، فرهاد وאري 

ن مون אڈنك  ن؛ڳل لک يڻتو ،۾ پ
 نن؛ڇ پ پونڇ ،يڑم نه يٺوڱא  رڱ آ
 .ج مور نه پائيان پرين، אنهنڏ نديوي

 .به كانه ٿي آهي، אسان رڳو אڳ وک وڌאيون، سڄڻ ته گهڻو سٻاجها آهنאڃان دوستو دير 

 ري؛ڳڀא جٿ ڻپ تون هوت، אيندِء يئهڻپا
 .يوٿ كمان  يءَڻميك ،بلوچ چَوئِي متان
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  مطلب جو تقدير۽  لتو و اقبال
. ك قائل آهي ۽ هر مسلمان کي אن جو قائل هجڻ کپيعالمه אقبال توكل ۽ تقدير جو بيش

كم ۽ عمل مستقل  مگر سچي توكل א جا אهي نيك بندא كندא آهن جن جو يق 
 .אهڑא אنسان دنيا ۾ אنقالب آڻي سگهن ٿا ۽ نا אميدي ته هنن وٽ كفر جو ٻيو نالو آهي. آهي

 @  êë ، @  ں  ؤ  زؤاِل  ی h:  
ں hدِ ِ  ا  ا  رازدا@    ñ  

َ  אۡالَۡعلَۡونَ َوَאنتُُم {א پاכ جو وعدو آهي   ۡؤِمِن يع توهان کي بلندي ۽  }ِאن کُنتُم مُّ
 .مومن هجڻ شرط אول آهي. سرفرאزي بخشيندس جيكڎهن توهان مومن آهيو

سامان و وڏي ساز  ،هٿيارن جي شديد كميءَ باوجود ،معمو لشكر ۽ سپاهه سان
ي مسلح فوجن خالف مومنن كاميابي ۽ كامرאني حاصل كئي، ڇاكاڻ ته هنن جو وאر

هنن جو ڀروسو تلوאر ۽ تعدאد تي نه، بلكه . هئا אڏولאعلىٰ ۽ אرאدא جبل کان وڌيك مقصد 
 .جڎهن توكل א تي هئي ته تقدير به سندن تابع ٿي وئي. אالهي توكل تي هو

 >   @  h    اال ِ :  @ ؤہ ٓاپ   ںِ : 5
  @ h 5 aêëؤh  :   @      a   

. خاطر هوא  ، سڀتقدير هنن جي تابع هئي، ڇاكاڻ ته هنن جو אٿڻ ويهڻ، مرڻ جيئڻ
ناهه دنيا دولت گڎ كرڻ، ماڻهن کي غالم بڻائڻ ۽ ظلم كرڻ هنن وٽ گ. “אرينالمقصود  אلد”
مدعلي جوهر خوب  مؤالنا. هنن جي مرضي א پاכ جي رضا کان אلڳ هئي ئي كانه. هو

 :چئي ويو آهي

  aی h   aی h ñ   
6  ñ ا  @ hے  
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 .אن ساڳئي خيال کي אقبال شوخ אندאز ۾بيان كري ٿو

a ید  êC 6ا  : @ : 
د @ 6  ے   8 یa ا6   ر

كن آهي کانسوאءِ אميد  ،به كاميابي به كامرאني، كا دنيا ۾ كا جنهن به אميد  ؛نا
אها توكل جنهن . تنهنكري توكل ضروري آهي. جو دאمن ڇڎيو، تنهن سڀ كجهه هارאيو

توكل ۾  جنهن אنسان جو .جنهن جو رب تنهن جو سڀ .جو وאسطو אالهي هس سان آهي
ان  جنهن جي جدوجهد ۾ كمي . كو لهر لوڏو كونهي کيپختو عقيدو آهي، سندس א

پر جي . كانهي، ته پوِء אهو چاهي فرد هجي، گروهه هجي يا قوم، فتح אن جو مقدر آهي
وאسته كن سب جي كري ظاهري فتح مندي  به  ٿئي ۽ موت وאقع ٿئي ٿو پوِء אهو نه ٿيخدא

کان به آهي، جيئن ش ميسور ٹيپو سلطان سرنگاپٹم ۾ پنهنجن جي  گدڙ جي سؤ ساله زندگي
الفت سبب شهيد ٿي ويو مگر ٹيپو سلطان مرڻ باوجود تاريخ ۾ زنده آهي، تابنده . غدאري ۽ 

الفن ۽ غدאرن کي تاريخ كڎهن به معاف نه كيو ۽ لعنت جو طوق هميشه  آهي ۽ سندس 
 :אزي چئي ٿوحافظ ش .الِء سندن گردن ۾ وجهي ڇڎيو

 êë a:h دaق ہ  <  آ د ز
  دؤام ہ ا :

 .)قائم آهي دאئم نالو جو אن۾  تاريخ جي دنيا مري، نه ٿي گز هر سا يوك زنده عشق کي دلجنهن ( 

 :مدعلي جوهر چيو آهي مؤالنايا جيئن 

ِ ñ ا ñِگh :a  
ہ   م ز  a :  <ا

تصر فوج سان אسپ تي كاهيو، ته هن  92جڎهن طارق بن زياد سن  هجريءَ ۾ 
پڇيائونس ته ٻيڑא . سامونڈي سفر ختم كندي ئي كناري تي پهچي پنهنجا ٻيڑא ساڙي ڇڎيا
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ته طارق جوאب ڏنو ته אسان کي وאپس وڃڻو ئي نه آهي، تنهنكري אسان کي ٻيڑن  ،ڇو ٿا ساڙيو
تصر فوج ! ضرورت آهي؟ אن کي چئبو آهي توكل جي كهڑي جوאن سال طارق پنهنجي 

אهو هو . سان عيسائي حكمرאنن کي شكست ڏني ۽ مسلمانن جي حكومت قائم كئي
 .هيءَ فتح אقبال جي אن شعر جو زنده تفس آهي. طارق جو عزم ۽ توكل

M  از :hم ؤ   a ا @
 .)آهي فاتح سان لكتو۽  אرאدي مضبوط پنهنجيمومن (

ست سو سالن بعد مسلمانن جي حكومت אسپ مان ختم ٿي وئي، ڇاكاڻ ته هو 
. عياشي، كاهلي، بي אتفاقي، بي عملي ۽ عقيدي جي كمزوريءَ جو شكار ٿي ويا

 :عالمه אقبال قومن جي كمال ۽ زوאل الِء كيڎو نه درست چيو آهي

 ñ ã ں   9     ا 8  : @ 6 
  a س ؤ ؤ @ ب  ں اؤل    آ ر

کي تاريخ سونهري لفظن ۾ ياد ٿي كري، پوِء  אيوبي אلدين مصر جي غازي سلطان صالح
אهڑא سپوت كڎهن كڎهن پيدא ٿيندא آهن جن جي . چاهي אها كنهن جي به لکيل هجي

۽  אنسان هو هك سخي مرد، بيحد فرאخدل. تعريف مان پنهنجا ته ٺهيو پر پرאوא به نه ڍאپجن
صلي . ساري يورپ جون طاقتون ۽ لشكر فلسط تي پلٹجي پيا. אنتهائي بهادر جرنيل هو

قيد  به فرאنس جي بادشاهه لوئي کي אن دؤرאن ع ۾ پوريون ٿيون ۽1291 ع ۾ شروع ٿي1092جنگيون 
و غازي صالح ؤس ٻنمگر هنن . كيو ويو . هو אلدين سالن ۾ جنگ جو ناقابل فرאموش ه
قدس بيتکان אڳ عيسائ  سلطان فتح كيو ۽ هك فرينچ جيكو אک ڏٺو شاهد هو تنهن  א

قدس بيتجو چوڻ آهي ته عيسائ אيڎو كوس كيو هو جو  ءَ جيڎي  א جي مسجد وٽ پ
قدس بيتئي  אلدين تن تنها سلطان غازي صالح. رت هئي . کي عيسائ کان آزאد كرאيو هو א

رنو ۽ پنهنجي א تي توكل رکي عيسائ سان وڙهيو ۽  هو א پاכ آڏو سجده ريز ٿي
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الفن سان אهڑو سهڻو ۽ فرאخدالنه برتاءُ كيائ جنهن کي وسارڻ. كامياب ٿيو  پر پنهنجي 
كاش אڄ . كن ناهي ۽ نه رڳو مسلمان بلكه אنسان ذאت به אن تي فخر كري سگهي ٿي

نن سان  אلدين صالحאسان پنهنجن ڀائرن سان אهو برتاءُ كريون جو كالهه  پنهنجي قومي د
عالمه אقبال سڀ حقيق کي ڏسندي אيئن . مگر هو ته אنسان ذאت جو دوست هو. روא رکيو هو

بور آهي  :چوڻ تي 

 @ a ٓا ú ں   ذؤق   ëê ِاز      ا
ِیر   ف  h    8   دؤ    رؤ  ِ    @ ا

ں ñ ؤہ ز  رِک  :hز   ار     : hٓاں  اؤر  
אن بعد يورپ ۾صنع אنقالب آيو، يورپ ترقي كندو رهيو پر مسلمان ۽ אيشيا پوئ پوندא 

ءَ ۾ مبتال ۽ مست ٿي ويامرאن هاڻي خدאمسلمان حك. ويا اِء عيش پرس ءَ  نه وطن . پرس
فظ كري پئي سگهياجو  حق پرست علمائن جو به . نه عوאم جو ۽ نه وري پنهنجو ئي پورو 

مسلم قومون مسلمانن کي طعنا ڏيڻ . ڏكار پئجي ويو ۽ علم ۽ فنون به موكالئي ويا هاڻي غ
صديءَ جي آخر ۾ جڎهن  18. لڳيون ته سندن زوאل جو باعث توكل ۽ تقدير جو عقيدو هو

ن کي گڎ كري ساڻن نيپول مصر تي چڑهائي  كئي ته مرאد بك جامع אالزهر جي سڀ عا
ن אها . مشورو كيو ته هاڻي ڇا كجي نيپول سان مقابلو كرڻ به مشكل هو، سڀ عا

ن کي شكست ڏيڻ الِء  رאِء ڏني ته جامع אزهر ۾ صحيح بخاري جو ختم كڍאئجي جو د
אڳ ۾ ئي مصر کي نيپول  مگر صحيح بخاري جي ختم پوري ٿيڻ کان. هك ٹك نسخو آهي

و كيو ته אم بخارא حكم  جڎهنאڻويه صديءَ ۾ روس . فتح كري ورتو بخارא جو گه
پر ٿوري ئي دير ۾ روس بخارא فتح . ڏنو ته مسجدن ۽ مدرسن ۾ صلوאتن جا لک كڍאيا وڃن

ن کي عا سڳورא جهپيندא ويندא ۽ لکن كڍאئڻ. كري ورتو نن جي  سان  אيئن چوڻ ته د
نن جا هٿ א تعالىٰ سڀ . فهمي ۽ خود فري آهييار بيكار ٿي ويندא، هك وڏي خوشد
قدرت جا قانون ٺاهيا آهن، אنهن قانونن تي جيكو هلندو سو سرفرאز ٿيندو،  الِء هك جهڑא
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توكل كرڻ . جيكو אنهن قانونن تي عمل نه كندو אن کي ذلت ۽ خوאري نصيب ٿيندي
ان ۽ عقيدو پٿر کان زياده مضبوط هوندوآهي، پوِء א وאرא صاحب عمل به هو ندא آهن، אنهن جو א

، بدאنديش ۽ بدعنوאن . پاכ אنهن کي غي אمدאد به عطا كندو آهي ج حكمرאن ظا
هجن، אم وزير ۽ مش دولت جي نشي ۾ غرق هجن، حكومت جا كارندא رאشي ۽ عوאم 

ن هجن، אتي مسلماني ۽ توكل جو كهڑوس אنهن جي شكست، تباهي ۽ ذلت ! وאل آهيد
جڎهن ٻيڑيءَ جي ناکئي جي אهڑي حالت هوندي ته ظاهر آهي ته אن . به نوشتئه ديوאر هوندא آهن

 .ٻيڑيءَ ۾ جيكي سوאر هوندא، אنهن جو كهڑو حشر ٿيندو

م در ِ ا:      ا ں ا
  h ا :  ہaار  

  ،آهيאها  نيا ۾אسالم جي حقيقت د هنكڎجي(
 .)ينديونٿ کِلون هزאر جون فرك انٿم مسلمانيءَ  پوءِ  ته

توكل ۽ تقدير كڎهن مسلمانن جي خالف ويا آهن؟ خاكم بدهن، ڇا א پاכ 
الف آهي؟ نه هر گز نه؟ אلبته هن الِء هكڑو شرط آهي  .مسلمانن جو 

ُ  َال אَ  ِאنَّ { ِّ َ َّىٰ  يُغ ُوאَما بِقَۡوٍم َحت ِّ َ  }َانفُِسِهۡم َما بِ  يُغ
 )13:11قرآن (

و هيعالمه אقبال אن آيت ج  :ئن كيو آهينو منظوم אردو تر

م     ñ  ا  ٓاج  اس 
  @   êë 5 ا ٓاپل  

رכ ۽ عمل جو نالو آهي نت رאئگان نه كندو آهي . زندگي  א تعالىٰ كنهن جي 
ئي سيج گهرين ته پوِء  جيكڎهن سُ . يقي آهي ته אن جي فتح ل كندو۽ جيكو توك

كن آهي  .سلطاني سهاڳ مشكل بلكه نا
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 :تي هينئن وאضح كري ٿون ساאقبال אكوشش ۽ جدوجهد جي אهميت 

ëêِ  ں     ز    ں  ر
  ا h ñار ہ @   ِمñ اس رہ 

 :رومي فرمايو آهيحضرت 

a: :ۃ 8 a 6داh  ش 
 8 ê h   ر ؤ  ؤ  a :داaں a 

ھي به אڑאه۾  انوَ ڇ جي عمارت بلند جي عظمت جيخدא (   آهن مرد ما
  .اٿ نك قابو کي خدא۽  اركش کي پيغم قيد، کي فرش يكجي

 .)آهن ندאكحاصل  אالهي خوشنودي هلي، تي مندي رضا جي אنهن ته آهي بلمط

 :دهرאيو آهي هينئن عالمه אقبال به عارف روميءَ جي بيان كيل حقيقت کي

ِن aدر د   ی 8 ں ز@  
 hداêëِ ےؤر اآ  ںaدا: 

يل۾  بيابان جي جنونمنهنجي (   .آهي اركش منهنجو به ج
 .)رك پنهنجو کي هن ِء ۽الڇא وريڏ تيمؤال  يڻها مردאنه همت אي 

نت سان بلند کان بلند تر  ٻ لفظن ۾ אهڑא مرد خدא به آهن جيكي پنهنجي همت ۽ 
א تعالىٰ אسان کي طاقت عطا فرمائي جو אسان عارف رومي، شاهه ۽ . درجي تي پهچن ٿا

جهون ۽ אن تي عمل كريون  .عالمه אقبال جي نقطئه نظر کي 
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†11  
   يسماع، رقص ۽ شاعر

نه صرف شريعت جي صاح طرفان عائد كيل آهي، مگر אن اع ۽ رقص تي بندش 
عارف رومي، شاهه صاحب ۽ عالمه אقبال . معاملي ۾ صو بزرگن جو به باهمي אختالف آهي

الف نه آهن، پر אن جون حدون مقرر كيون אٿن ۽ هنن جو رستو حقيقت پسندאنه ۽  اع جا 
 .سلجهيل آهي

اع ٻن قسمن جو آه مؤالنا اِع رאست جنهن کي هو جائز روميءَ وٽ  ي، هك آهي 
اع نارאست، يع غلط رאڳ جنهن کي هو ناجائز چوي ٿو اع . قرאر ڏيئي ٿو ۽ ٻيو آهي  پر 

رאست به هر كنهن جي وس جي ڳالهه نه آهي، אهو رאڳ אنهن کي رאس אيندو جيكي حق جا 
برאنگيخته كري אهو رאڳ جيكو حيوאني ۽ سفلي جذبات کي . طالب يا אالهي عارف آهن

ءَ جي אوڙאهه ۾ אڇالئي ٿو، אهو صو بزرگ نوع آهي ڇو ته אهو  نאنسان کي پس وٽ ناجائز ۽ 
ظاهر آهي ته صوف جو جهاد ئي نفِس אماره خالف آهي، . نفِس אماره کي ڀڑكائي ٿو

 :فرمايو آهي مؤالناتنهنكري 

ِع    a   a   را:
ê h  a 9ا   a   

 .)آهي نه א כخورא جي پکيءَ  هر آهي، نه الههڳ جي وس جي نهنك هر اعصحيح (
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 .سان كري ٿو وڇوڙي وאري دאستانعارف رومي مثنويءَ جي אبتدא به بئنسريءَ جي 
אن ساز جي آوאز ۾سوز آهي، غم آهي، جدאئيءَ جو درد آهي، تنهنكري אن جو אنسان جي 

ثنويءَ ۾ بئنسري پنهنجي ڏکن ڏאکڑن ۽ پنهنجي אصل کان م. سفلي جذبات سان وאسطو نه آهي
سندس سينو אن جدאئي  .۾ بيان كري ٿي אندאزمؤثر אحوאل وאرو جدאئيءَ جو غم ۽ אندوه 

 .يآه سبب چاכ چاכ آهي ۽ هو پنهنجي אصل سان ملڻ الِء بيتاب

  ÿ  8   6 ں   از  
ا  8  6   ؤز 

 .)ريك يٿ ما جو جدאئيءَ  پنهنجي اكجي و،ڌٻ يڻهاك جيبئنسري (

شاهه سائ به بئنسريءَ سان روح کي تشبيهه ٿو ڏئي، ته ويچاري پنهنجي אصل کان وڍجي 
 .دאنهون كوكون كندي رهي ٿي

 اري؛كوك لكٺ ري،ك وאيون يٿ يلڍو
 .هاري لئه نڎه هنجون هوءَ ،پنهنجا ساريا ڻپ هن

حب جي روحن جو آوאز آهي، אهي روح אهو درحقيقت عارف رومي ۽ شاهه صا
اع كوٺيو ٿو وڃي، . אالَروאح کان جدא ٿيڻ بعد ما ۽ אندوه ۾ مبتال آهن אن کي عام لفظن ۾ ته 

اع کي عا  سفر كرڻ  אنهنڏح אروאکان عا م اجسאمگر عارف رومي ۽ شاهه صاحب אن 
 .جو ذريعو قرאر ڏين ٿا

، خاص ۽ . ڏو عا فاضل هورومي پنهنجي وقت جو هك مڃيل و مؤالنا بادشاهه ۽ אم
. سند جي حيثيت رکندو هو مؤالناאسالمي مسائل تي . عام کيس ٻڌڻ الِء منتظر هوندא هئا

سندس زندگي وڏي . هزאرين سندس معتقد، مريد ۽ شاگرد هئا ۽ وڏي دאرאلعلوم جو مهتمم هو
سندس مالقات حضرت  آرאم عزت ۽ شان مان سان بسر پئي ٿي، پر جڎهن אوچتو ئي אوچتو

ي ويو يز سان ٿي ته هو يكسر بد . هن جي زندگيءَ ۾ غ متوقع אنقالب אچي ويو ۽ س ت
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ي مريدي، دאرאلعلوم جو درس تدريس، جبه و  يز جي مريدي אختيار كرڻ بعد هو پ س ت
بت ۾ אيڎو ته مستغرق  دستار، ظاهري سک ۽ آرאم کي ترכ كري، پنهنجي مرشد جي 

اع كرڻ لڳوٿي وي هو دنيا وאرن . و جو قونيه شهر جي گلي كوچن ۾ مستانن وאنگر رقص ۽ 
بت جو אهو پيالو پياريو،  .جي مالمت کان بي نياز ٿي چكو هو سندس مرشد کيس אالهي 

اع  مؤالنا. جنهن سندس قلب ۾ تڑپ پيدא كئي ۽ روح کي جاڳايو  ڏسي ماڻهوجي رقص ۽ 
اع . مان ڇا ٿي ويو آهيتعجب ۾ هئا ته عا دين ڇا   مؤالناپڑهندڙ ٻڌאئيندא ته ڇا אهو رقص ۽ 
اع جو سفلي جذبات سان كو وאسطو هو؟ אهو ته  ؟جي وس جي ڳالهه هئي ڇا אهڑي 

روح جي بيدאري هئي، אصل سان ملڻ جي . درحقيقت אالهي ذكر هو، يار جي پچار هئي
نا ۾ ته אن کي رאڳ چيو . اد آهيتلف ۽ متض بالكلعام رאڳ ۽ رنگ ته אن جي . تڑپ هئي

۽ سندس مرشد ئي  مؤالناسان ملڻ جي آهه ۽ پكار هئي، جنهن کي مؤال ويندو، مگر אها 
 .אها ته هك ذאتي وאردאت ۽ مشاهدو هو. جهي ٿي سگهيا

اع روحاني خورאכ هو ، . شاهه صاحب الِء  منهنجي دل ۾ ”هك دفعي فرمايائ
بت جو هك وڻ آهي جو  دوم “ .اع بنا سكيو ٿو وڃيאالهي  جڎهن سلطان אالوليا 

بوري ڏيکاري مد زمان ؒ اع کان منع فرمائي ته شاهه صاحب אن الِء  شاهه . مالقات ۾ کيس 
اع هن . سائ جي كهڑي د ۽ روحاني كيفيت هئي سا کيس ئي ڄاڻ هئي ڏسجي ٿو ته 

 .ذريعو هو الِء روحاني سرور ۽ سوز جو

پورض(کهڑא ڳوٺ  مدي صاحب وڏو عا ۽ صاحِب شريعت אنسان ) لع خ دوم  جو 
مد كلهوڙي سنڌ جي حكمرאن 1145سندس وאلد بزرگوאر کي . هو هجريءَ ۾ ميان نور 

مديءَ ڏאنهن ويو ۽ رאت جو אتي  دوم  شهيد كرאيو هو، جنهن جي تعزيت الِء شاهه صاحب 
يت. رهيو مدي صاحِب  شاهه صاحب سان رאڳيندڙ فق سازن  دوم  گڎ هئا، پر 

اع جي حق ۾ نه هوندو هو بوري ڏيکاريندي ! شريعت هجڻ سبب  شاهه صاحب پنهنجي 
بوري آهي ۽ אسان جي روحاني خورאכ بڻجي چكو آهي”فرمايو،  “ .سـماع אسان جي 
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شاهه صاحب “ .سـماع ڀل كرאيو، پر אهو بنا سازن جي هجي”دوم صاحب جوאب ڏنو ته، 
از بعد جڎهن . ڳالهه قبول كئي ۽ سازن کي كمري ۾ بند كري رکيائونאها  سومهڻي جي 

ن سوز سان ڳائڻ  دوم  پاڻمرאدو شروع كيو ته كمري ۾ رکيل سازفق وڄڻ لڳا، جنهن تي 
تلف آهي”صاحب چيو،   “.شاهه صاحب تي ميار كانهي، هيءَ حالت ئي 

ڏينهن جي خلوت بعد  21.  هيٺ ٿيحضرت شاهه عبدאللطيف جي وفات به אهڑين ئي حال
اع ۽ سرود جو حكم ڏنائ ۽ مرאق ۾ويهي رهيو ن کي  سندس ٻيا معتقد ۽ مريد  .پاڻ فق

ن شاهه صاحب جي ڀر . سوز ڀريل رאڳ ٻڌي رهيا هئا هن ماحول ۾ جڎهن رאڳ ختم ٿيو ته فق
 .هو سان ملي چكومؤال سان وڃي ڏٺو ته هو پنهنجي 

  نظر  نقطئه وج بزرگن صوفي ينٻ
ءَ جي درگاهه א شريف ۾ آهي ۽ گڎيل هندستان ۾  אلدين حضرت خوאجه مع چش

انعت نه آهي. تائ آهيאڃان هيءَ درگاهه وڏي ۾ وڏي هئي ۽  پاڻ  .چش طريقي ۾ رאڳ جي 
مگر ظاهر آهي . اع ٻڌאندא هئا ۽ سندن درگاهه تي صبوح شام قوאل قوאليون ڳائيندא رهندא هئا

اع جو به فسق ۽ فجور سان كو وאسطو كونه هوندو آهي אهي قوאليون پاكستان . ته هن 
 .אلبته אصلي مقصد کان هٹي אن جوאستعمال كرڻ ناجائز آهي. ۾ به عام جام ڳايون وينديون آهن

 .گ جو سهروردي طريقي سان وאسطو هوאلدين زكريا ملتان وאري بزرؤُ حضرت شيخ بها
عرאقي كا وقت  אلدينرسهروديءَ جو ڀاڻيجو فخ אلدين يخ شهابوٹس سندس پ ۽ مرشد ش

عرאقي چوندو هو ته . هو پڻ جو وڏو معتقد بهاُؤאلدينکان ملتان ۾ رهيل هو جيكو حضرت 
عرאقي خود به . مقناطيس آهي جو مون لوه کي ڇكي پاڻ ۾ جذب كري رهيو آهي بهاُؤאلدين

. خوشامد ۾ قصيدא كونه ويهي ٺاهياوڏو صو شاعر ۽ אهل دل هو جنهن بادشاهن جي 
هك . پنهنجي نياڻيءَ جي شادي ساڻس كرאئي بهاُؤאلدينسندس خوب کي ڏسندي حضرت 
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אها پوري ئي كانه ٿي هئي ته אڃان . دفعي عرאقي خانقاهه ۾ ويهي چله كشي شروع كئي
 .مٿس وجد طاري ٿي ويو ۽ هيٺيون خوبصورت صوفيانو غزل ڳائڻ شروع كري ڏنائ

 †9  ñد مہ  ر  ِ د:5   د: ؤام   ز
ا 8  hِغ : <ق    د:ں دام  aؤ ِزز ن 

>  a9 م  ؤر د ؤ     د: :
ش  رازِ د:د  ñ  اh:د: م ارا  

  .אئونڌو۾  پيا کي אن ريائپه ي،ٺو אروڌא شرאب مان ينڑאک مست جيساقي (
  .اهيائونٺ دאم مان زلفن جي بوبن الِء، ڻرك اركش کي عاشقن

  .نائونڏ نالو جو عشق کي אنهن يڑمي کي تن آين، ٿه مالمتون۽  ليفونكت ج ج۾  دنيا
 )ائون؟و אٿيك بدنام אجايو کڻي کي عرאقي هاڻي يائون،ڇڎ ريكفاش  ئي ڻپا ته رאز پنهنجا

سهروردي سلسلي وאرن جي رقص ۽  ۽ ته صرف ذكر ۽ مرאقبو هلندو هوخانقاه ۾ 
سان  بهاُؤאلدينخانقاه وאرن وڃي حضرت . به دلچسپي كانه هوندي هئي اع سان كا

ک غزل ڏאڍو پسند آيو، . جنهن تي پاڻ אچي ڏٺائون ۽ ٻڌאئون ،عرאقيءَ جي شكايت كئي
سـماع جي توهان کي منع آهي پر ”و، خانقاه وאرن کي حضرت چي. خاص طور تي آخري مصرعو

 “.هن کي كانهي

شروع كرאئي وئي ته ) پڑهائي(אهڑي طرح خوאجه غالم فريد جي جڎهن رسم بسم א 
مود کي بسم א پڑهائڻ الِء  مؤالناسندن وאلد بزگوאر خوאجه خدאبخش پنهنجي ننڍي ڀاءُ  تاج 

ڱر وٺي تا مؤالناپاڻ سرאئيكي ڳالهائيندא هئا، . אرشاد كيو مود خوאجه غالم فريد جي آ ج 
 ، ک غالم فريد، אلف”אلف تي رکي ۽ چيائ ٻه چار دفعا . ئي چيو אيئن خوאجه صاحب به“ .آ

ک غالم فريد، אلف”جڎهن چاچي  لس جڎهن . دهرאيو ته مٿس حال طاري ٿي ويو“ آ حاضرين 
ه خدאبخش قوאلن کي אن تي خوאج. אن تي غور كيو ته پتو پ ته אهي لفظ مصرع موزون آهن
 :אشارو كيو، جن هيٺ مصرع سان قوא شروع كئي
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ِ   ں  ے  ؤ ا 
فل تي حال طاري ٿي ويو  .אن قوא سان ساري 

 :فرمائي ٿو אالسالم אمام غزא ؒ ةحج

بت  وكجي. آهي قسم جو ٻڌڻ کي אن ستون خدא جي وאسطي  ري،ك وٿخدא سان 
نا  ڻمل خدא سان ري،ك وٿخوאهش  تائ سوאِء خدא  ننكهن جي  ري،ك وٿجي 

 و،ٿ يٻڌ۽ نه  وٿ سيڏنه  جههك يوٻאهو  ،پهچي وٿ ونهكآوאز  كو به يوٻجي آوאز جي 
 .آهي انٹخدא و وكسوאِء אن جي جي

فلن ۾ ڳايو ويندوهو، אهو  اع جيكو صو بزرگن جي  ڀال كو ٻڌאئي ته هن قسم جو 
ع ۽ پروאني ، لب ۽ رخسار وאرو رאڳ هو، جو אنسان کي غلط رس تي وٺي كو گل ۽ بلبل، 

؟ بندش ته אهڑي رאڳ تي آهي جو אنسان کي א جي  وڃي ۽ سندس حيوאني جذبات بيدאر ٿ
ذאت کان غافل كريو ڇڎي ۽ هو مهوشن جي رنگين ۾ گرفتار ٿي، پنهنجو אخالق تباهه 

ي عالمه אقبال هيٺ طرح אن سفلي رאڳ ج. كري، پنهنجا ٻئي جهان چٹ كريو ڇڎي
 .نشاندهي كئي آهي

 ñã   ا 8 : ں6@9
  aب ٓاس ؤ@اؤلںؤ  ر

اع ٻڌندڙ پنهنجو پاڻ وساري پنهنجي رب ڏאنهن  اع אهڑو آهي، جو  صو بزرگن وאرو 
و وאسطو به نه هيءَ به هك قسم جي بندگي آهي جنهن جو عام رאڳ س. رجوع ٿ ٿا ان تر جي

عروف دאتاگنج بخش الهوري  אلبته مشهور صو بزرگ شيخ علي عثمان هجويري ؒ. آهي א
 :فرمائي ٿو) ع1072-ع1009(

د אبو شيخ دفعو كه۾  رمانك  אڑپكمنهنجا . يسٿ حاضر۾  خدمت جي مظفر א
سن توکي . سفر وאرא هئا ۽ پريشان حال هئس  خوאهش جي يشئ نهنكفرمايائون ته אبو א
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 ڎقوאل گهرאيو ۽ هن سان گ كهنن ه. آهي ضرورت جي اع کي مون ته چيو مون آهي؟
اعت به جوش خروش سان آئي ن جي   ريك مضطرب لفظن جي اع کي مون. فق

د אبو شيخ ته يوٹگه جوش منهنجو۽  گذريو وقت هنڎج. يوڇڎ  اع ته وڳل ڇڻپ א
 الءِ وقت אيندو جو تو  وكفرمايائون ته . يٿمسرت  يڍאڏمون چيو ته . يوٿ אثر وڑهكجو
اع جي قوت تيستائ  ڻاكاڇ. فرق نه رهندو وكجي آوאز ۾  انوَ ك۽  اع ته 
اع جي  يوٿمشاهدو حاصل  هنڎج. آهي يوٿجيستائ مشاهدو حاصل نه  ،آهي ته پوِء 

 .ويندي جيٹخوאهش م

اع ٻڌڻ   אن مان אهو ظاهر ٿو  .ترכ كيوچون ٿا ته אڳ هلي حضرت دאتا گنج بخش 
انعت به كانهي اع تصوف جو الزم ُجزَو نه آهي پر صحيح حال ۾ אن جي  عرض  .ٿئي ته 

جوب ”آهي ته حضرت موصوف شاعر به هو ۽ تصوف تي مشهور صوفيانه كتاب  ” كشف א
و پروفيسر نكلسن كيو آهي  .نا لکيائ جنهن جو تر

هي  بختيار كاكي الِء عرض كندس ته אلدين بقط هآخر ۾مشهور بزرگ خوאج
اع جو ڏאڍو  ک بزرگ چشتيه سلسلي جا ُهئا ۽ پاڻ حضرت خوאجه غريب نوאز جا  .ق هوذؤبه 

فل ۾  .مريد ۽ جانش ۽ حضرت فريدאلدين گنج شكر جا مرشد ُهئا اع جي  هك دفعي 
د جام جي فارسي غزل ڳائيندي جڎهن هن مصرعي تي قوאل    پهتا،حضرت א

ِ ِن h را   
   ا دِن  از ںa ز

 .)يئٿ يٿ عطا زندگي نئ گھڑي هر انٹو تعالىٰ  א کي نلٺكُ  سان خنجر جي رضا۽  تسليم אالهي(

ته  نآي پئيهوش  جيئن. طاري ٿي وئي ۽ بيهوش ٿي ويا وجد جي كيفيتته خوאجه صاحب تي 
ساڳي كيفيت پئي طاري ٿي بعد وري  جنهن ،كيائون پئي فرمائشٻيهر אن بيت الِء قوאلن کي 

ٻي سٹ سان وאپس پئي  هتچون ٿا پهرين ِسٹ ٻڌڻ سان سندن روح جسم کان ڌאر پئي ٿيو،  .وين
تي وفات كري وڃي خالِق حقيقي ع 1235 نوم 27אن بعد  ،چار ڏينهن אها حالت رهي .وريو

 .سان مليا
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 :אندאز ۾ هينئن بيان كيو آهي ملندڙ جلندڙ  اً تقريب אن فارسي بيت وאري خيال کي ڀٹائيؒ

 ؛ڌא א אال ياك يا،ڍو جي وحدهٗ 
.ئيٿ نه يڳاڀא نهنك ،ڌس پسيڌڙ سي

اع جي پنهنجي پنهنجي خصوصيت ۽ نوعيت ٿئي ٿي، مگر صو بزرگن وٽ  هر شعر ۽ 
اع ٿو ٿئي ته אهي شعر ۽ سٹون سندن من کي وڃي پرينءَ سان مالئ אلبته هر .  ٿيونجڎهن 

 .كنهن بزرگ جي پنهنجي پنهنجي رאهه ۽ رستو آهي

 .يڏسندي پار  پريان ،الئ من نيو

  شاعري
كو به . كنهن به ڳالهه جي ظاهري وجود کان אڳ אن جو خيال ذهن ۽ دماغ ۾ پيدא ٿئي ٿو

ل هجي مثنوي،אنقالب، كابه تعم يا אڏאوت ا، אن کان وٺن ٿ پهريائ ذهن ۾صورت ، چاهي تاج 
ليقي شاهپاري تعم ،پوِء אن אنقالب  אدب جي حوא سان، .جو وجود زم تي ظاهر ٿئي ٿو يا 

رير ۽ ٻيو تقرير :אن الِء ٻه ذريعا آهن صدين جا . رير ديرپا آهي ۽ تقرير عارضي. هك 
اب به كي אهڑא پُر אثر كت. تائ موجود آهن، جن مان אنسان ذאت فائدو وٺي ٿي نאڃاكتاب 

آهن جن جي پڑهڻ سان אنهن جا نقش دאئمي طرح پٿر جي ليك وאنگر دل ۽ دماغ تي قائم رهن 
ار אنهن ۾ ئي آهي. ٿا  . אسان جي ٹنهي شاعرن جي كتابن جو 

א ماڻهو شاعريءَ کي وقت جو زيان ۽ بيكار مغز ماري تصور كن ٿا كنهن . كي
۽ אقبال جي شاعريءَ جو حساب ئي ٻيو  حد تائ אها ڳالهه درست به هجي، پر رومي، شاهه

حريت  آشكار كن ٿا، ۽ حقائق دאئمي ۽ אز ۽אالهي هو شاعريءَ جي لباس ۾ پيغام . آهي
אهو ئي سبب آهي جو אيرאن جي عظيم صو شاعر ۽ عاشق رسول . ۽ آزאديءَ جو سبق ڏين ٿا

 .آهيجاميءَ عارف روميءَ جي شاعري کي فارسي جو قرآن كوٺيو  مؤالنا ملسو هيلع هللا ىلصپاכ
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 یؤیؤی
hآ  ِنں   ی  در ز

 :پاڻ به شاعريءَ الِء چئي ويو آهيعارف رومي 

h:ؤیa از  aی 
h6یازدا 

يءَ  شاعري(  .)جهن اٿ فرك کي אن جاهل سبب نادאنيءَ  آهي، حصو كه جو پيغم

 يا ۾ بيهوده ۽ بي معنىٰ ڳالهيون هجنجنهن هيءَ شاعري كا عام شاعري كانه هئي، 
هن شاعريءَ روحاني ۽ אخالقي אنقالب . ض دل ۽ دماغ جي تفريح الِء طبع آزمائي كئي وڃي

طاط پيدא. آندو كري تنهن کي אسالم به سخت  אها شاعري جا قومن کي آفيمي بڻائي، א
شاعري ته قومن الِء آب  رومي، شاهه صاحب ۽ عالمه אقبال جي مؤالناپر . ناپسند ٿو كري

 :روميءَ جي مثنوي ۽ ديوאن الِء لکي ٿو مؤالنامشهور אنگريز پروفيسر نكلسن . حيات آهي

تلف نظارن مان رقص  شاندאر، كه مثنوي گهرو ۽ خاموش درياهه آهي جو بيشمار 
ن كه يڃو ندوك  شوريده אهو كه ديوאن سندس. ريكوٿ ڙوڇ۾  ڈبي پايان 
 .وٿ رهي وهندو سان شور زور ندوڻه النگونڇ مان جبلن جو آهي روكوه

ءَ  جي كو . فرق نه آهي كو به۾ بنيادي طرح  جي پيغام عارف رومي ۽ شاهه سائ
رومي وאنگر شاهه صاحب جي شاعري به  مؤالنا. فرق آهي ته אهو زبان، אندאز ۽ אظهار جو آهي

اظ . هامي ۽ آفاقي آهيאل کان شاهه صاحب  اظصوفيانه  شاعرאنه خوب ۽ خوאهان کزبان جي 
אم سان . كونهي مٹسنڌيءَ جي شاعري جو شاهه آهي، ٻيو كو شاعر سندس  אدب ۽ אح

ال، خوبي ۽  چوندس ته هر كنهن صو شاعر جي كالم کي بيشك پنهنجو حسن، 
 .خوشبو آهي، پر شاهه صاحب جو رنگ سڀ کان وڌيك يگانو ۽ يكتا آهي

5  aا د@ را ر ؤ   
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 .)آهي خوشبو پنهنجي۽  رنگگل کي پنهنجو  نهنكهر (

اله אيئن چوڻو پوندو ته هندستان ۾ ويه عيسوي صدي جو  عالمه אقبال تي אچجي ته ال
هن بيدאري پيدא كئي، آزאديءَ جو درس ڏنو، ستل قوم کي . سڀ کان وڏو مفكر شاعر هو

ري ك کان אسالم وڌيك ترقي پسند ۽ عملي جاڳايو ۽ ٻڌאيائ ته دنيا جي كنهن به فكر ۽ 
جهو ڇو . ريك آهي گاهه ٿو كري ته سندس شاعريءَ کي عام شاعري نه  אقبال قوم کي آ

 .ته هو حقيقت شناس ۽ كائنات جي رאز سان آشنا آهي

hا ی   êë ã ی:h @ ں : @
êC ñِمںh ِدرؤِنراز êë 
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†12  
  برره ارريا۽  خدا مردِ 

. عرفان جون باطل دعوאئون به عام ۽ آسان آهن وعلم  ۽ پاڻ کي ره سڎאئڻ سولو آهي
رسل حضرت  ، سيدא شاهه صاحب هجي، عارف رومي هجي يا אقبال، אهي سرور كون

ت  ،کي ئي پنهنجو ره אعظم مڃ ٿا جو אنساِن كامل ملسو هيلع هللا ىلصمد مصطفىٰ  شر ۽ ر شافع 
 .אللعا آهي

گي جو  ءُ אي  .وڑهه ڑمي هادي جنهن אحسان،آ

א  مگر پاڻ ن آخرאلزمان هئا، سندن ذאت پاכ بعد هنن پندرهن سو سالن ۾ كي
، صوفياِء كرאم ۽ رهنما پيدא ٿيا جن אسالم، تصوف ۽ عوאم جون خدمتون  قلندر، אولياء، عا

نسل گهٹبو ٿو  مگر جيئن پوِء تيئن אهو. كيون ۽ سندن ناال אڄ ڏينهن تائ تاريخ ۾ روشن آهن
خا نه ٿي ويئي آهي، پر قحط אلرجال وڌندو ٿو  بالكلجيتوڻيك دنيا نيك אنسانن کان . وڃي

אناج جي ڏكار کي ته منهن ڏيڻ אيڎو ڏکيو نه آهي پر . وڃي، אنسانن جي کوٽ ٿيندي ٿي رهي
 .אنسانن جو خال ڀرڻ ڏאڍو ڏکيو آهي

אك انونكאتي  هئا، هنج ج  يا،ك انگ
 ؛ويا ريك ولر چئي، ليدאدو ويچارא
 .۾ אوطاقن אنهن پئا، אل אچي
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  رومي جو نقطئه نظر  عارف
ءَ ريت ٻڌאئي ٿو ،عارف رومي  .مرِد خدא جون خاصيتون ۽ خوبيون هيٺ

داhدِ  دa اhدِ  a8اب@ ب @ 8 
êاhدِ  دںaا ؤؤا ا @ ابhِد  رد ؤ  د   را 

ا دہhِد  ا د: ز@ دhِد   اب در @
ا ا کزؤد ز  hِد   آب ز ؤ رز  hِد 
ا خہداردhِد  ب دارداhدِ  ؤ   آ

hاhدِ  د9 ا@  ب  دررداhدِ  ں:
دزااhدِ  ب از ê    اhدِ  @ 8 

  .آهي ؤڍ جي بابك بنا کي خدא مردِ  آهي، مست جي شرאب بنا خدא مردِ (
  .ريك وٿ ڈنن نه وٿ کائي نه خدא مردِ  آهي، قرאر بي۽  عاشق خدא مردِ 

  .آهي خزאنو۾  بيابان خدא مردِ  آهي، بادشاهه۾  يءَ ڙگود خدא مردِ 
  .ناهي مان يءَ ڻاپ۽  باهه خدא مردِ  ناهي، مان يءَ ٹم۽  هوא خدא مردِ 

ان۽  نڈچن ؤس خدא مردِ    .آهي كمال جو جنسِ  سو خدא مردِ  آهي، كمال جو آ
  .وسي وٿ سدא خدא مردِ  آهي، ڈن پايان بي خدא مردِ 

 ).ناهي فقيهه وאرو تابنك خدא مرد آهي، عا طرفان جي א خدא مردِ 

الف آهي، אنهن کي  مؤالنا ن جو   . ڎي ٿوس“ پ چنگي”ٺوڳي ۽ مكار پ

  a  Cê ا hِد  د  @  
אن پارسا”عارف رومي ظاهردאريءَ کي خوب سڃاڻي ٿو،   א . کان به وאقف آهي“ پ

جهي ٿو. فريب هلي نه سگهندو كو بهتعالىٰ سان ته  ته نادאن آهي،  جيكڎهن كو אيئن 
אنساني مكر نه صرف . א تعالىٰ هر جاِء حاضر آهي، دאنا بينا آهي. پاڻ کي بيوقوف ٿو بنائي

 .فرمائي ٿو. ساده لوح ماڻهن سان ڌوكو آهي، پر خود فري به آهي
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ل را را 6ں ز  ؤ 
ل را را 6ں درؤ  ؤ 

 .)تي آهي حقيقت۽  تي אندر بلكه ،تي نه زباني چربدאري ۽ ظاهر جي نگاه אسان( 

ن کي شيطان سان مش نرومي אهڑ مؤالنا ن ۽ ره ابهت ٿو ڏئي، جيكي خدא جي پ
אنهن جي صورت ته אنسان وאري آهي پر . خلق کي گمرאهه كري پنهنجو شكار ٿا كن

 .אنهن سان هٿ مالئڻ به جائز نه آهي .حقيقت ۾ شيطان آهن

  داد د   6  د œ  رؤآدم ا ں
ê   h  aغ ںآ را hغa h 6  ِآؤردد 8 زا

  .ناهي مناسب ڻمالئ ٿه سان نهنك هر ريكتنهن آهن،۾  صورت אنساني شيطان ئي اڻگه(
 .)ڦاسائي ئييڏ وكوڌ کي پکآهي ته جيئن אهو  ندوكڍپکيءَ وאرو آوאز אن الِء  ماري

اِء ماڻهن کي هو تباهيءَ ڏאنهن  مٿئ قسم جا ماڻهو ڏאڍא خطرناכ آهن، هدאيت كرڻ 
. مرאه پوِء كهڑي رهنمائي كندא؟ אنهن تي אعتبار كرڻ وڏي نادאني آهيאهڑא گ .وٺي وڃن ٿا

دאر كري ٿو مؤالنا  .خ

 ñ   در 9 ؤ   را 
 ِ    ؤر اؤ س ؤ 9

  ؤ@ û ِœ آؤرد    <و

  h ؤ   a ر   ñ آ  ا
 a8  ؤ a8  اؤ   

ر ؤ ا ا ا دزا ِ  در : h  ؤُا  
  .سٿא لكل۽ تلوאر  خنجر۾  كڇ پر هن،آ قرآن۽  تسبيح ته ۾ ٿه يڄس يج نفس(

  !متان אن جي ڳاله ۾ ڦاٿو آن ،جانءِ كنه  روسوڀتي  ركوאري م قرآنجي  هن
 .)ريئيك غرق۾  تري يئيڏ وڌك۾  אنته  ،وڃي ورتيون وٿ بهانيوضو  يڏحوض  توکي

ن ج غلط قسم مؤالنا و يكٿو ج يكرאن ك جي مالك سان  ڀيٹ يجي ره
ماڻهن جي . ك جي مرڻ تي زאر زאر روئي ٿو پر حقيقت ۾ אهو رڳو ماڻهن کي ڏيکارڻ الِء آهي
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پڇڻ تي جوאب ڏئي ٿو ته منهنجو كتو مون سان ڏאڍو وفادאر هو، منهنجي گهر تي رאت ڏينهن پهرو 
ال كانه هوندي هئي جيكڎهن . ڏيندو هو، تنهنكري چورن کي چوري كرڻ جي 

لو كندو هو ۽ مون تي جان به قربان  كو مون سان وڙهندو هو ته منهنجو كتو אن تي 
چيائيونس ته تنهنجو كتو كيئن مري ويو، جوאب ڏنائ ته بک وگهي . كرڻ الِء تيار هوندو هو

ماڻهن چيس ته تنهنجي ڀرسان مان جي ڳنڍ ڀري پئي آهي، پوِء تو ڇو نه ماني ڏنس؟ . مري ويو
! جوאب ڏنو ته ڇا مان پاڻ بک مرאن ۽ ك کي ماني کارאيانك جي مالك كاوڙ مان 

و ك الِء  و ئي پيار آهي جي وكارن الِء אي ٺڳ مرشد ۽ ره کي به پنهنجي مريدن ۽ پ
 .سندس منافق مالك کي هو

ائشي ۽ شهرت پسند אنسان دنيا ۾ غلط طريقي سان  عارف روميءَ جو چوڻ آهي ته 
، شهرت پسندي، دنيا دولت جي فروאني אنهن کي پنهنجو ڌאكوڄمائڻ چاه ٿ ا، پرאها جاه طل

אهڑن ماڻهن جي حالت . جلد ئي ختم كري ڇڎينديون ۽ هو پنهنجي مقصد ۾ ناكام رهندא
ٻڌي، אن کي ڊوڙאئڻ شروع  گھنڈڻيونאن گهوڙي سوאر وאري آهي جو پنهنجي گهوڙي جي كنڌ ۾ 

مگر . وڃي ٿوאٿس ته كيڎאنهن  אها ُسڌئي  نه۽  آ ڄاڻ اك يکيس منزل ج و پر نهكري ٿ
جڎهن گهوڙو  .جي شور ۾ خوش آهي ته سندس مشهوري ۽ مقبوليت ٿي رهي آهي گھنڈڻ

جهي ٿو، پرکيس خ نه آهي ته אهو گهوڙو هيٺاه طرف  ڊوڙي ٿو ته אن ۾ هو پنهنجي پذيرאئي 
ڃي کڎ وو گهوڙي سوאر و אهو ٿو ٿئي جو אهكنهن کڎ ڏאنهن تيزيءَ سان ڊوڙي رهيو آهي، نتيج

 . ۾ كري ٿو ۽ پنهنجو אنت ٿو آڻي

h êسنراا واؤ   س <و :
سن ا از    ر ران5êن   :

ءَ  کي يڙگهوهو (   .آهي رهيو يڃو يٿم آوאز جو گھنڈڻ گرچه و،ٿ يڃو אئيندوڙوڊ אنهنڏ پس
 ).آهن غالم جا ڀوري جي مانيءَ  ته گدאگر אهي خوف، وڑهك مان يڈجهن وאري אگرنگد جي هن
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جهي ٿو ته جهنڈو سندس بادشاهيءَ جو نشان آهي، پر אيئن نه آهي هي ته אهي . هو 
ا رهنمائن  مؤالنا. جهنڈيون آهن جي پنڻ وאرא فق گدאگريءَ الِء کنيو وتندא آهن جَو فروش ۽ گندم 

ان، جيكي سون تي سيڻ قربان كن ٿا، جن کي هٿ کان بيزאر آهي،  جن کي نه دين آهي نه א
 :هو אنهن كاملن جي تالش ۾ آهي، جن الِء مثنوي ۾ فرمايو אٿئ. ۾ ڇري ۽ كڇ ۾ قرآن آهي

ک 5 دزرار <ودزرaد :  @ a ود>  
  در  رؤدCê داِ   ا

  .ويندو يٿ כخا به سون ٽو ناقص ئي،ٿ يٿ سون به يٹم۾  ٿه جي אنسان ملاك(
ي۾  جهل به علمپر ناقص هٿ  ،ي پوندوٿ دאنش ته آيو ٽو املك جهل جي  .)ويندو بد

. جيكڎهن كو شخص كنهن كامل وٽ پهچندو ته سندس ٻئي جهان جڑي پوندא
ءَ سان جاهل جي ورچڑهي ويو ته تباهي   .آهيپر جيكڎهن بدقسم

  ۽ مرِد خدا  صاحب شاهه
هن وٽ شرכ جو . خدא אهو آهي جيكو وحدت جو وڍيل آهي شاهه صاهب وٽ مردِ 

אهي سالك شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جون منزلون طئي . كو سوאل كونهي
אهي عاشق سک سان ستل كونه هوندא آهن، . كندي پنهنجي زندگيءَ جو سفر كن ٿا

 .صدقي كري ڇڎيو آهيهنن پنهنجو سر حق جي رאه ۾ 

 ؛אالא سي אورين يا،ڍو جي وحدهٗ 
 ؛طريقت تورين يو،ڎگ حقيقت هنيون
، ٺما جي تمعرف  ورين؛ڏ يساندرڏ س
،كڎ ستا نه سک  ين؛ڙويهي نه وو ه
 .چئي عبدאللطيفعاشق  ورين،ك لهنئونك
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شاهه صاحب مرد خدא جو אٿڻ ويهڻ ۽ طريقو אهو ئي آهي جو عارف رومي ٻڌאيو آهي ۽ 
هنن جو تكيو پنهنجي رب . هو عيش عشرت ۽ لذيذ طعامن کان دور آهن. به ساڻس متفق آهي

 .تي آهي، كنهن جي آڏو پنڻ الِء هٿ كونه ٹنگيندא آهن

ءَ  هيءَ  رهن، اٺوي وچ  هي؛ رهن سا
 گهرن؛ ك کان نهنك بکيا، مرندي بک
يائون نه ٹپي  ؛چسن ڻچوريءَ سا پانهنجا، ه

 .جي ٺما پ يانڳما ن،فق يڦك

א پاכ جا אولياءَ پنهنجي خانقاهن ۾ مريدن، معتقدن ۽ عوאم کي فيض رسائيندא هئا؛ 
، سورن ۽ سچائيءَ جي تلق كندא هئا אنهن . هدאيت ۽ صدאقت جا سبق سيکاريندא هئا؛ ص
، אنهن جي هك گهڑي وאري صحبت وره جي كتابي مطالع کان گهڻو به ۽ برتر هوندي هئي

يو ويندي هئي، سي אڄ אڻ لڀ آهن  :بقول عالمه אقبال. جي نگاهن سان تقدير بد

  ñ   : ú   ل   hد   ِہ

ان آهنڻجاين تي، אنهن خانقاهن ۾ ها جي אفسوس آهي جو אنهن  ي אهي پ صاحبان برא
القيءَ جا אڏא آهن گهڻن هنڌن تي ته مكاري ۽ بدאخ. جيكي مريدن کان رڳو ڏن وٺي ڄاڻن

ڇا جو دين، ڇا جي . ج پ صاحبان ك ۽ سوئرن ويڑهائڻ جي ذوق ۽ شوق ۾ پورא آهن
بس وڏن جي هڎن جي  .شريعت، ڇا جي رياضت، ڇا جو تصوف، هنن تان سڀ معاف آهي

گاهه آهي. دكاندאري كري رهيا آهن  .شاهه صاحب هن صورت حال کان پوري طور آ

و ل وينجهار، سي ويا  ؛جي ينڌعل ونه
 سار؛ نه لهن سيهي پوئيان، سندא تن

 .ڻيڀאنه  يڻها لهار، كٹ كٹ

نڈ جي گهرאين ۾ گهڑي، ماهر ٹوٻن جيان وڃي ماڻك ۽  אهي ره عرفان אالهي جي 
نڈ آهي، جنهن جي אونهائيءَ جو پتو صرف عارفن کي . موتي ميڑي אيندאهئا אنساني قلب به 
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خ دنيا بالكل خا ته نه ٿي آهي پر . ۽ وينجهار موكالئي ويا آهنهاڻي אهي غوאص . آهي
آهن אهي אنسان جيكي هن دم کي غنيمت ڄاڻي אنهن روحاني  ڀاڳ وאرא. شديد كمي آهي

سوس كندي فرمايو آهي. بزرگن وٹان فيض حاصل كن ٿا  .אن كميءَ کي شاهه صاحب 

تنوאرين؛ طالب اٿ ،۾ אوطاقن نه ڄא
مارين؛ مون هيونڑم ويا، يٿא آديسي
.ويا يڎسي الهوتي ل جيارين، کي ِجيءَ َجي

شعبو هن شعبده بازي  كو بهزندگي جو . آهي دؤرهاڻي ته رياكاري ۽ منافقيءَ جو 
فوظ نه آهي دين کي به هك دكاندאري كري هاليو ٿو وڃي ۽ אن ڄار ۾ ماڻهن کي . کان 

شاهه صاحب אن خالف گهڻو كجهه . ڦاسائي، قوم کي تباهيءَ ڏאنهن وٺي وڃي رهيا آهن
ض زبان سان كلمي پاכ پڑهڻ جونالو نه آهي، . پنهنجي رسا ۾ چيو آهي مسلماني 

 .ته אندر ۾ سومناٿ کان به وڏא بتخانا ٺهيا پيا آهن جڎهن

ان، نه پر אن ؛ٺوكگو  لمهكجيئن  א  ائ
 شيطان؛۽  כشر ،۾ دل تنهنجي دغا
.آه آذر۾  אندر مسلمان،۾  منهن

. אڳيان אستاد خود به كردאر جا بلند هئا ته ٻ کي به אعلىٰ אخالق جو درس ڏيندא هئا
كردאر جي بلنديءَ جو אثر شاگرد تي به ٿيندو هو مگر جڎهن كردאر جو ڏيوאلو نكري ويو، 
 ملسو هيلع هللا ىلصدل سوز کان خا ٿي وئي، نگاه ۾ پاكيز گي نه رهي، پنهنجي א ۽ אن جي رسول پاכ

، دنيوي مفاد خاطر حكمرאنن جي جي دאمن کي ڇڎي ، ماسوא א کي پنهنجو خدא بڻايوس
خوشامد شروع كئي سون ۽ سچ مظلوم ٿي ويو ته אسان جي دي ۽ دنيوي تباهي به شروع ٿي 

چند سكن عيوض كوڙيون فتوאئون جاري كيون ويون، א جي نيك بندن ۽ ملت . وئي
شاهه . کي ظلم جو شكار بڻايو ويو جي سرفروشن خالف كفر جون فتوאئون ڏيئي אنهن

 :صاحب אهڑن مولوين الِء فرمائي ٿو

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



 زندگي جو سفر ‡

300 
 

؛ يڑآهي אهي چئو، مَ  مالن مالن  آه
؛ٹم ڻكما اٿ تي، ماس سندي مرونءَ   ائ
، ئي אڑאه .چئي لطيف لعن آه

ن ۽ مسلمانن  علماِء ُسو ؟هيءَ حالت ڇو ٿي وئي كيئن پيدא ٿيا جن حق پرست عا
ن فتوאئون ڏيئي، قيد ۽ بند جون صعوبتون ۽ مصيبتون كاٹرאيون، بلكه خالف ناحق كفر جو

تئه دאر تي به چاڙهائي ڇڎيائون ن ۽ فرزندאِن אسالم کي  ن عظيم عا علماِء حق ۽  ؟كي
 .ونمردאِن خدא ته سڀ كجهه سهندא رهيا، پنهنجي جان ۽ مال حق جي رאه ۾ قربان كيائ

ع  א . كري پنهنجي الِء جهنم جو آڙאه تيار كندא رهياهوڏאنهن درٻاري عا دنيا دولت 
ان فروشي  ملسو هيلع هللا ىلصپاכ ۽ رسول א جي نا ۾ حيله سازي، بادشاهن جي خوشامد ۽ پنهنجي א
אها خ نه אٿن ته هن دنيا جا حكمرאن خود  .نه جيئن دنيا جا ڍير ۽ אنبار ميڑجكندא رهيا ت

تاج آهن  :شيخ سعدي فرمايو آهي. به گدאگر ۽ 

 a دہ êë ں  درؤ :  
êC درؤ ز ں  ِ  ñ  ا : 

 .)آهي وڃس كيڌو به کان يڻپنسلطان  ته وאيٻڌ خ کي درويشن اريڄپو جيبادشاه (

ن جي دل ۾ بره جي باه آهي ئي كانه  ن ۽ ره هو مٹيءَ  ؛سبب אهو آهي جو אنهن عا
ٿا، نه كنن سان ٻڌي سگهن ٿا، قدرت نه هو אک سان ڏسي سگهن . جا ڍير بڻجي چكا آهن

אنهن جي دل مان ال אلهٰ אال א جي صدא אچڻ بند ٿي . سندن قل کي كارو كري ڇڎيو آهي
ءَ سندن دماغ تي قبضو كيو آهي پر هي دل جي موت تي ما . ويئي آهي خود غرضي ۽ بزد

اِء شيطاني تك ۾ پورא آهن، جنهن ک نهوڙي نيو آهي  .كرڻ 

 هلن؛ اٿ يكجي ،ياكت كت يوڻک
 .ملي رאه لطيف چئي لهن، نه سي هاڙمو
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الف آهي، پوِء چاهي אها  شاهه صاحب ظاهردאري، منافقي ۽ رياكاري جو شديد 
 :هو سچن جو يار آهي. كٿي به هجي

، فرك تون وڙوك   اِء؛ٺوك مَ  افرك س
، نه ڎه هندو  اِء؛ڳج نه تو يوڻج آه
 .س כجي شرسچاالِء،کيتنكتل

 :هن موضوع تي عالمه شبلي نعماني جو مشهور شعر آهي

د   ز  hêC @ ں ادارد    
ان جي  منجھس تائאڃان جو  آهيان، شرمندو تي فركپنهنجي (  .)آهي باقي ءِ  بوא

سچا عا ۽ سچا . ۽ غلط قسم جا حكمرאن مسلم دنيا تي حاوي آهن علماِء ُسوאڄ 
مولوي ۽  منافقهوڏאنهن . אهي غريب سچ آڇيندي به لڄ ٿا مرن ؛ته منهن مونن ۾ پايو ويٺا آهنאنسان 
هن ملت مظلوم کي אنهن وڌيك ڏنڀ . تي نازאن آهنكوڙ ۽ منافقيءَ ره پنهنجي  كوڙא
ورنه جنهن قوم کي א پاכ قرآن . آهي ۽ حالتون هر روز بد کان بدتر ٿي رهيون آهن ڏيئي ڏکايو
رسل كر جي جهڑو ره ڏنو، אڄ אها ڇو ذليل ۽ خوאر آهي؟  ملسو هيلع هللا ىلصسوغات ڏني آهي ۽ سيد א

 ؟ڇو علم خوאه عمل کان بي بهره آهيאها 

 يا؛ڎگ نه طبيب تن ن،ڄويك يسكٺ
 .کوئيوڏ يلڏ انڻپا ن،ڏڏ ڀنڏ يئيڏ

ج وطن ۾ نه אنصاف هجي نه אحساس، ج نام نهاد عا پاڻ کي אسٹاכ אيكسچينج 
ا هجن، אتي قوم جو كهڑو حشر ٿيندو؟ ڇا אسالم جي خا نا ۽ نعري مان ۾ وكڻي رهي

. يا א تون אسان تي رحم كر ؟كجهه ورڻو آهي؟ هيءَ دكاندאري كيستائ هلندي
 :شاعر وطن جي مظلوميت تي ما كندي فرمائي ٿو

 و؛كڑهي رهيوهنج نه  مري، مور ويا
نك نڙوك وري، يوٿ وطن  .جو ان
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جهڻ ۽ عمل كرڻ جي دعوت ٿو ڏئيشاهه جو رس אچو . الو אسان کي پڑهڻ، سوچڻ، 
ته پنهنجي فائدي الِء پنهنجي عالج الِء هيءَ دعوت قبول كري، پنهنجي אنفرאدي ۽ אجتماعي 

 .مرضن مان شفاياب ٿيون

 .عام سندي آهي ،چئي لطيف ڄل توتي

  اقبال ۽ مرد خدا  عالمه
אنسان هن زم تي א تعالىٰ طرفان خليفة אالرض . عالمه وٽ مرد خدא جو درجو بلند آهي

لوق آهي ۽ سندس قلب א پاכ جو گهر آهي ين  عارف روميءَ وٽ مرد خدא بابت . آهي، به
 :جيكو نعره مستانه هو، אقبال وٽ به אهو ئي نغمو آهي، مومن جي صفات بابت فرمائي ٿو

a ê  ر  ٓان ن ñ:دار ñ ن  هللا : 
êëa ا ñ65اس  ۃ   êë را 9 êë ن 
 نaا   a    ñان ñ  د6   ےاراداسر e 5 رث

 .عالمه אقبال ٻئي هنڌ مومن جون وصفون هيٺ ريت بيان كري ٿو 

ã را 9 ںاس  راز5ۃ6,ٓا از نÿ   اس  ،د@  5  
  ز 5 اس،ز 6  5 اس 5<وق،اس،a8ؤر5اس   ل  5اس،م 5 اس
hادااس    اس،  ú  ا   اس از دل ê  اس ،6 د @  

هو مرد خدא آهي ۽ هن جي طاقت  جڎهن אالهي وصفون مسلمان ۾ پيدא ٿ ٿيون ته پوءِ 
 .قومن جون تقديرون به بدالئي سگهي ٿو پوءِ  هو ته ؛جو אندאزو لڳائڻ به مشكل آهي

ازہ @    زؤ 5 زؤرِ   اس   : ا
 ñ : ú   لhدِ ہ
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אءُ َعلَى {عالمه جي نظر ۾ سچو ره  َّارِ َאِشدَّ َاءُ بَيۡ  אلۡکُف َ جي آيت جو تفس } َنُهۡم ُر
ه كافرن مان مرאد ظا آهي ۽ نه . هو كافرن سان سخت ۽ مومنن سان نرم آهي. آهي

مسلمان ن الِء אهو طوفان، . غ אقبال جو چوڻ آهي ته پنهنجن الِء هو شبنم جو قطرو آهي ۽ ظا
نڈ به ڏكن ٿا  .جنهن کان 

ê    ؤہکñ ال
ں ؤہñ  ددلںو در   و

َ {قرآن پاכ ۾ א تعالىٰ فرمايو آهي  ۡ ۡؤِمِن يع توهان کي سرفرאز } َאنتُُم אۡالَۡعلَۡوَن ِאن کُنتُم مُّ
אهو א پاכ جو وאعدو آهي، אنساني وאعدو نه . كيو ويندو جيكڎهن توهان مومن آهيو

ڦار ٿي  رא ٿئي يا كا ڦ غرب אهڑو ته قادر . سگهيآهي جو אن جي א شرق ۽ رب א رب א
جيكڎهن אسان رسول . سگهينه ٿو آهي جو هن جي حكم کانسوאِء هك پن به چري 

א ٿيون ته ٻئي جهان ۽ لوح قلم אسان جا آهن ملسو هيلع هللا ىلصپاכ بلندي ۽ . جي אسوه حسنه تي عمل پ
. تابع ٿيندي عظمت جا אسان تڎهن ئي حقدאر ٿي سگهندאسون ۽ אن بعد ئي تقدير אسان جي

 :אقبال אن حقيقت جو אظهار هيٺ لفظن ۾ كري ٿو

زِ   aاث 6
 ñِالک ñ  

  ۽ اقبال  دؤر موجودھ
مگر אن . تيستائ سرخرو ۽ سربلند رهيا ،جيسيتائ مسلمان אحكام אالهي تي هليا

هيت ۽ سلطاني آئي، خالفت جو خرقو אڇالئي رس کي ڇڎي مسلمانن ۾ جڎهن شهنشا
אسفل ملوكيت جا אندאز אختيار كيائون ته پوِء تنزل ۽ تباهيءَ به سر كڍيو، تان جو 

پوِء אسان وٽ وڃي אها سکڻي ۽ بي . وאري درجي تي وڃي پهتا) ههيٺاه کان هيٺا(אلسافل 
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قرآن کي ترכ كرڻ سان ). ه هومنهنجو אبو بادشاه(” پدرم سلطان بود ”معنىٰ دعوىٰ رهي ته 
 :مسلمانن کي جيكا ذلت ۽ خوאري نصيب ٿي، אقبال אن جو אظهار هيٺ شعر ۾ كري ٿو

 :ںhز ñ زؤہ
 :hٓاںرِکاراؤر

عالمه אقبال جو وאسطو ويه صديءَ سان هو، جنهن صديءَ ۾ دنيوي علوم، سائنس ۽ فن 
دאر يورپ آهيوڏ يورپ אن كري بيشك طاقتور رهيو ۽ . ي ترقي كئي آهي ۽ אن جو علم

ادن دنيا جي شكل صورت بدالئي ڇڎي يورپ ظاهري طرح אمن ۽ آزאدي، . سائنسي א
هوريت ۽ مساوאت جو سبق ڏيندو رهيو، پر ملت אسالميه هنن جي ظلم ۽ تشدد جو خاص 

زאئر، طرאبلس، آفريقا جي مسلم مل. چيشكار رهي ۽ אڄ ڏينهن تائ رهندي ٿي א كن א
عربن ۽ تركن کي ويڑهائي مسلم . ، مصر ۽ سوڊאن تي يورپي طاق قبضو كيوشلبيا، مرאك

و آندאئون ۽ تركيءَ کي تباهه كرڻ ۾ كا كسر نه ڇڎيائون . خالفت جو خا
ب אن عر. ڌوكيبازي سان عربن ۾ عرب قوميت جو ٻج ڇٹي مسلم قوميت جي جڑ كٹيائون

ترכ خالفت ختم كرڻ بعد . سهرو الرينس آف عريبيا تي هو قوميت جي سربرאهي جو
אن بعد . عرאق، شام ۽ ٻ عرب ملكن کي آزאدي ته ملي، پر אهي يورپ جا غالم بڻجي ويا

يورپ ۽ آمريكا گڎجي يهودين جي حكومت عرب ملكن جي وچ ۾ قائم كئي ۽ 
قدس بيت  .تي به يهودين جو قبضو ٿي ويو א

. ناسب ٿيندو جو ه عالمه אقبال سان گڎ جسٹس سيد אم علي جو به ذكر كجيم
ٻئي صاحب يورپ جي يونيورسٹ جا אعلىٰ تعليم يافته هئا، پر يورپ جي ظاهري مچك 
اِء هك نئ روش پيدא كئي،  دمك هنن جي نظر ۽ فكر کي كمزور كرڻ 

אهي ٻئي شخصيتون ناقابِل . وאقف هئاڇاكاڻ ته ساڳي وقت هو אسالمي تعليم کان به بخوبي 
ملت אسالميه الِء هنن جي دل ۾ جيكو درد ۽ سوز هو، . فروخت هيون ۽ ناقابل فرאموش آهن

عالمه אقبال گهڻو . אن سان سندن دماغ به ساٿ ڏنو ۽ هنن پنهنجي قلم جي ذريعي جهاد كيو
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انيف ذريعي جهاد كري אردو ۽ فارسي شاعري سان، ته سيد אم علي אنگريزي نثر جي تص
سببان قهر جا  علماِء ُسوאڻويه ۽ ويه صديءَ ۾ جڎهن مسلمانن تي غلط حكمرאنن ۽ . كيو

علي אنهن سب کان وאقف هئا ۽ هنن ملت אسالميه کي بيدאر  پهاڙ كريا ته عالمه אقبال ۽ سيد אم
אم علي ويه صديءُ ۾ مغرب کي אسالم سان متعارف . كرڻ جي كوشش كئي

 .يوكرא

مولوين به کيس . جي خالف زبردست نكته چي كئي آهي علماِء ُسوعالمه אقبال 
אقبال حكمرאنن ۽ مولوي طبقي کي ئي مسلمانن جي . كفر جون فتوאئون ڏنائون ؛معاف نه كيو

طاط الِء ذميوאر سڎيو آهي  :روحاني، سياسي ۽ אخالقي א

،5رؤاں@  م @ @   ں 
êCا  ِ a5رؤاں ñ، ñازدل   ی@

אسان وٽ نه אهي حق پرست ۽ نه وري אهي صو رهيا جيكي عياش حاكمن ۽ 
ن خالف، نتيجن جي پروאهه نه كندي، حق جو جهنڈو بلند كن ويچارא . سلطان پرست عا

אنهن . دين ته אهو آهي جو پ ۽ مولوي ٻڌאئي رهيا آهن الءِ אنهن  ؟عام مسلمان كيڎאنهن وڃن
א مسلمان مذهب کان بيزאر ٿيو . قرآن پاכ کي پاڻ ته پڑهيو كونهي نتيجو אهو ٿو ٿئي جو كي

 .وڃن بلكه نام نهاد تعليم يافته طبقي ۾ אسالم خالف منظم مهم هالئي وڃي ٿي

 êë  6 ِ  @ ؤ  ا aی  
hآ ث از      یa ں 

، بند۾  قيد جي مالن۽  صونهاد  نامتون (   آه
 .)رينك وٿه ن حاصل مان متكح جي قرآن زندگي تون

אقبال جي نظر ۾ אهي مولوي قوم جي رهنمائي كرڻ جا אهل ئي نه آهن، ڇو ته هو قومن 
ريكن کان אڻڄاڻ، علمي گهرאين  جي عروج ۽ زوאل جي تاريخ کان ناوאقف، سياسي ۽ معاشي 
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روم، سياست جي پيچيدگ کان ناآشنا، باهمي جنگ ۽ ج هيڑي ۾ مصروف ۽ وكائو مال کان 
 .قوم جي אمامت جا אهل كونه ٿا ٿي سگهن هو از جي ٻن ركع پاڙهڻ سان. آهن

    8  ا  ں  a    8  م
 8   ñ ëêمردؤ  ا

هاڻي هنن . אكثر مولوي صاحب بقول عالمه، قرآن پاכ جي روح کان قطعًا ناآشنا آهن
و رهجي ويو آهي ته رڳو مسلمانن کي سڳو تعويذ لکي ڏين، مسلمانن کي جو كم ئي صرف אه

اِء سكرאت ۾ سندن ساهه آسانيءَ سان كڍڻ الِء سوره ياس  قرآن پاכ جي درس ڏيڻ 
 .پاכ جو ورد كن، باقي قرآن سان ٻيو كو وאسطو مڑيوئي كو رهيو אٿن

ا 5ر     ú اaی :
êCاز  ñں اؤ آ aی

  ونهي،كغرض  وك يوٻسوאِء אن جي  سان، כپا قرآنتوکي (
 .) موت آسان كرين سان تالوتجي  سڳوريياس  سكرאت ويل ته

אسان جي سياسي ۽ دنيوي زوאل سان گڎوگڎ دي אخالقي ۽ روحاني زوאل به אچي ويو 
ازن ۾، عبادتن ۾، وאعظن ۾ אهو روح ۽ אها زندگي هاڻي رهي كانهي. آهي جا  אسان جي 
بت کان خا آهن يאڳ  :אقبال هن زوאل تي ناالن آهي. كنهن وقت هئي، ڇو ته دليون سوز ۽ 

 ِ ê ؤہ ñ  م ؤا  êë ر     9
 êë ر رؤحاذاںر ہر

ق :  êë  ر ê <  êë  ر 
ê8 رہ   ñاh: êë  ر  
كٿي كو رאهه ڏيکارڻ وאرو كونهي،  آخر א پاכ جا بندא كيڎאنهن وڃن،

كا  کانسوאءِ جيڎאنهن نظر كر ته فريب ۽ دغا . كٿي كو مرد مومن نظر كونه ٿو אچي
אقبال حق تعالىٰ وٽ فريادي آهي ته هو پنهنجي ساده دل بندن تي كرم . شئي موجود كانهي

 :فرمائي كري، אسان جي رهنمائن ته منافقيِء جي حد كري ڇڎي آهي
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ا  h   ñے6دلدہےëê  a اؤ
 یر e    ،یر e   درؤ

جي  אنسانج  جو آهي تعليم نظامِ אقبال جو خيال آهي ته אهو سارو قصور אسان جي 
ول هجن، كاليج يا دي پوِء چاهي אهي אسك، كچا ذهن אتي وڃن ٿا. تربيت ٿئي ٿي

אنهن شاگردن جي אنفرאدي يا אجتماعي مستقبل جو . ئي ٿيتعم ٿ ذه ، אتي سندندאرאلعلوم
ان تي . دאرومدאر تعليم ۽ تربيت تي آهي جيكڎهن אنهن جي صحيح تعم ٿيندي ته وڃي آ

ت هوندא ۽ پنهنجا ٻئي جهان سنوאري سگهندא پرجيكڎهن تعليم ناقص  .پهچندא، قوم الِء ر
ريب ڏ سندن به نيكي ۽ بلندي نصيب نه ٿيندي ۽ كا آهي ته ک  .مائل ٿيندو אنهنذهن 

@  aا  رêAا دو56
ٰ ا ٓا  ں  االهللاê الا

 .ٻئي هنڌ אن جو אظهار هيٺ لفظن ۾ كري ٿو  

اِن رب     6     اؤ
ÿ ñ  ں @ دے ر 9 ñز  5 ی8

چيائون ته . به کيس معاف نه كيو مولوين كئي ته אقبال مولوين تي شديد نكته چي
كهڑو عا ۽  مان فارغ אلتحصيل۽ يورپ جي يونيورسٹ كاليجن  ،אنگريزي אسكولنهيءُ 

قرآن  هي يورپ زده كافر، !عربيءَ جي كا ڄاڻ كانهي جنهنکيدد پيدא ٿيو آهي 
 :سوאل پڇبال אق. كري علماِء دين جي شان ۾ گستاخي ٿو אڻوאقف،پاכ ۽ حديث مان 

ã @ @ ید  h    ز  ا
ِں  ñ   دورسا 6  

 .بهر حال عالمه موصوف אنهن نكته چين کان بي نياز رهيو
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  جا ظلم  علماِء ُسو۽  مراننح
ن کي لوڀ ۽ اللچون آڇيون  انאهو وقت به هو جڎهن مسلم بادشاهن حق پرست عا

ن ورتي. سان ٺكرאئي ڇڎيونجيكي هنن نفرت  . אهڑن علماِء حق جي جاِء دنيا پرست عا
ن جي هٿان عشاق אالهي سان جيكي عقوبتون  אن بعد ظا حكمرאنن ۽ عبيدאلدنيا عا

 .چند مثال هيٺ پيش كجن ٿا אً تصر. سان لڱ كانڈرאجيو وڃن ٿيون، سي پڑهڻ

  حنيفه ابو امام
ام אهم عهدو אمام אبو حنيفه کي خليفه אبوجعفر من صور عباسي، بغدאد جي قاضيءَ جو 

نا كندو هو ۽ . آڇيو אهو عهدو وڏي عزت وאرو ليکيو ويندو هو ۽ هر وڏو عا אن جي 
مگر אمام صاحب אهو عهدو قبول كرڻ کان אنكار . حاصل كرڻ الِء אثر هالئيندو هو

 ٰ دي هئي، جنهن ۾ حكمرאن جي دلچسپي هون ،كيو ڇاكاڻ ته قاضي كابه אهم فتوى
אن אنكار تي خليفي جا كن ڀريا ويا ته אمام موصوف . ڏيئي نه سگهندو هو آزאدي سان

هاڻي אمام صاحب تي سختيون شروع كيائون ته جيئن هو عهدو قبول . سندس خالف آهي
الِء אمام کي حكم كيو ته אمام موصوف אنكار  ڻقاضي بڻج ،אبو جعفر جڎهن. كري

אبو “ .تون كوڙ ٿو ڳالهائ”אبوجعفر چيس، “ .الئق نه آهيان مان אن عهدي جي”كندي چيو ته، 
ومينن هاڻي ته توهان به تصديق كئي ته مان الئق نه آهيان”حنيفه فورאً جوאب ڏنو،  א هن “ .אم

نيٺ قيد كيائونس مگر אمام . قسم کنيو ته كنهن به صورت ۾ هو عهدو كونه قبوليندو
كي . وڃي كئيبند  خورאכيو ته سندس حكم كيو و. رهيو قائمپنهنجي موقف تي 

  .۾ پنجن ڏينهن بعد فوت ٿي ويو قيدنتيجو אهو ٿيو جو هي همه گ عا . چون ٿاته کيس زهر ڏنو ويو

ج  אمام אبو حنيفه ؒ هه 150ع ۾ كو ۾ پيدא ٿيو 700جنوري 28هجري مطابق  80ذي א
مزאر جي شاندאر عمارت بغدאد ۾ ملك شاهه سلجوقي سندس . ع ۾ فوت ٿي ويو767مطابق 
 .مسلمانن جي وڏي אكثريت جو وאسطو سندس مسلك سان آهي. ٺهرאئي

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



ار رهرب     ‡مرِد خدا ۽ ريا

309 
 

  حنبل بن احمد امام
د بن حنبلؒ مسلمانن جي . ع ۾ پيدא ٿيو780هه مطابق نوم164بغدאد ۾ ربيع אالول  אمام א

هو عباسي خليفو مامون אلرشيد معتزلن جي אثر هيٺ . אهل سنت جي چئن אمامن مان هك آهي
حكم كيائ ته سلطنت جا . ۽ خلِق قرآن جي مسئلي تي سخت موقف אختيار كيائ

پر אمام صاحب אن کان صاف אنكار كيو ۽ . سڀ عا אن موقف جي تصديق ۽ تائيد كن
پهريائ ته . نه چئي هئي، سا مان كڎهن به نه قبوليندس ملسو هيلع هللا ىلصچيائ ته جيكا ڳالهه رسول پاכ

ن ساٿ ڏنو پر جڎهن طاقتور خليفي مامون جو مٿن دٻاءُ پيو ته سختيون سهي نه  ساڻس گهڻن عا
אمام صاحب کي ٻ . سگهيا ۽ وقت جي بادشاهه جي אطاعت كري پنهنجي جان بچايائون

جهايو مگر هن دين ۽ אصولن کي پنهنجي زندگي مٿان ترجيح ڏني ن ۽ عملدאرن گهڻو  خليفي . عا
قاتلن ۽ ڌאڙيلن تي به  جهڑيي سخ كئي وئي جي حكم تي کيس قيد ۾ وڌو ويو ۽ مٿس אيڎ

ن ۾ جكڑيل هوندو هو. نه كندא هئا مٿس  ويل بهاز . قيد جي אندر به אمام موصوف ز
سكي مانيءَ تي روزو . نويندא هئ رڱجيهنٹرن جو وسكارو هوندو هو ۽ كپڑא رت ۾ 

ٰ ڏن. رکندو هو ۽ کارכ سان کوليندو هو ن فتوى د بن אن تي سلطان پرست عا ي ته אمام א
از جائز نه آهي، ڇاكاڻ ته سندس جسم ۽ كپڑא رت سان  . آهن ناپاכحنبل جي 

از جائز ٿي سگهي ٿي؟  جيكڎهنپڑهندڙ سوچ ته  از جائز نه هئي ته پوِء كهڑي  אها 
عتصمم ۽ אلوאثق ! مگر درٻاري عا كٿي ٿا حق جو ساٿ ڏين هو ٹن حكمرאنن، مامون، א

 .بند جون سختيون بردאشت كندو رهيو و۾ جيل אندر رهيو ۽ قيد  حكومت دؤرجي 
 ربيع12אمام موصوف . سندس אستقالل ۾ كو فرق نه آيو، نيٺ چوٿ حكمرאن آزאد كيس

 .ع تي وفات كئي855جوالِء 31هه مطابق 241אالول 

  غزالي امام
جي جي ظلمن  علماِء ُسوحكمرאن ۽ . هن عا جو ذكر אس مٿي كري آيا آهيون

אحياَء ”سندس مشهور كتاب . حوא سان هن سان پڻ گهٹ عقوبتون نه كيون ويون
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ئي  هو دنياوي حكمرאنن کان بي نياز هو ۽ کانئن پري. אسالم ۽ تصوف تي سند آهي“ אلدين אلعلوم
ن مٿس به . אهڑي عا کي كٿي ٿا بردאشت كن علماِء ُسومگر . رهندو هو وقت جي عا

چيائ ته . تي بندش وڌي“ אلدين אحياءَ אلعلوم”אسپ جي قاضي . نكفر جون فتوאئون ڏنيو
ن ساڻس ها ۾ ها مالئي ۽ . جيكو پڑهندو يا پاڻ وٽ رکندو אهو به كافر آهي אسپ جي عا
. حكومت طرفان سڀ كتاب ساڙאيا ويا. حكومت به قاضيءَ سان مكمل אتفاق كيو

ندگي خدא مست درويش وאنگر אمام موصوف حكمرאنن کان كناره كش رهي، پنهنجي ز
 .بسر كئي

  عالئي شيخ
ِ دين هو سندس زندگي אنتهائي سادي ۽ . هندستان جو وڏو حق پرست ۽ فصيح אلبيان عا

אڻه هئي . مگر سندس سچائي جي آوאز ۾ אيڎو אثر هو جو هزאرين مسلمان سندس معتقد هئا. فق
ٿو אسالم جي אهڑي سرفروش ٿي مگر شيخ אالسالم جهڑو دنيا پرست ۽ ضم فروش عا ك

هن سليم شاهه سوريءَ کي ڀڑكايو، جنهن شيخ عالئي کي درٻار ۾ . کي بردאشت كري عا
اعت سان אچي كنڈ ۾ ويهي رهيو ۽ אيڎي بي نيازيءَ سان ويٺو جو . گهرאيو هو درويشن جي 

ن کي ڄڻك حقارت سان ڏسي رهيو  ن، وزيرن ۽ دنيا پرست عا אن بعد . هجيسڀ אم
ال هئي شيخ عالئي سان ڳالهائي سگهي،  ث مباحثو شروع ٿيو، مگر كنهن کي  درٻار ۾ 

جي خوب الک الٿي،  علماِء ُسوشيخ پنهنجي وאعظ ۾ . جيتوڻيك سندس لٹا ڦاٹل ۽ پرאڻا هئا
، سڀ ويٺلن جون אکيون אشكبار هيون ن جا فرאئض بيان كيائ رאت جو . بادشاهن ۽ אم

تنهنجو طعام مسلمانن جو حق ”موكليس ته אهو نه کاڌאئ ۽ چيائ ته، جڎهن بادشاهه طعام 
؟  “آهي ڇو تون پنهنجي حق کان وڌيك אن تي متصرف ٿيو آه

بور كيو جو شيخ عالئي ؒ کي دکن جالوطن  آخركار شيخ אالسالم بادشاهه کي אيڎو 
چئي دکن هليو “ .א جو ملك وسيع آهي”كيو ويو، جنهن تي شيخ عالئي قرآن پاכ جا لفظ 

عوאم ۾ سندس بيحد عزت ٿي ۽ مريدن جو . אتي به سندس فيض جو درياهه جاري رهيو. ويو
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وڌيك אڃان هن حالت کي ڏسي شيخ אالسالم جي אنتقام جي باهه . حلقو به وسيع ٿي ويو
ن کي گڎ كري سليم شاهه تي زور آندو ته شيخ . ڀڑكي هن پنهنجي طبيعت وאرن ٻ عا

گري گهرאيو ويو. אلقتل آهيعالئي وאجب  تائ بادشاه אيڎو وڏو قدم کڻڻ نه پئي אڃان پر . نيٺ کيس آ
عالمه پهريائ ته شيخ . چاهيو، تنهنكري بهار جي مشهور عا عالمه بڍ ڏي فتوىٰ الِء لکيو ويو

ته شيخ אالسالم سان ڦٹائڻ ۾ جان يس جها پرس مصلحتبعد ۾ . عالئي جي حق ۾ فتوىٰ لکي
نيٺ عالمه بڍ אقتدאر عقل ۽ اللچ جي  .وکو آهي ۽ جان بچائڻ ته אسالم ۾ به فرض آهيجو ج

لك جي فتوىٰ جي تصديق كئي ۽ هن  ، پنهنجو فيصلو مٹائي،غالمي قبول كندي دوم א
الف مولوين جي كدورت ته كافرن کان به . حق پرست عا کي موت جي سزא ڏني وئي پر 

ن ۾ ٻڌي گهلرאيو ويوه عالئيءَ جي الش کي. كسر هئي . جو ٹكرאٹكرא ٿي ويو اٿيءَ جي پ
 .אهو هو كارنامو شيخ אالسالم ۽ سندس ساٿي مولوين جو

  نيازي عبدا شيخ
سليم شاهه אن بعد جڎهن پنجاب ڏي شورش بند كرאئڻ الِء لشكر وٺي روאنو ٿيو ته 

لك به ساڻس گڎ هو دوم א نيازي، جيكو شيخ شيخ عبدא . شيطان صفت شيخ אالسالم 
، . عالئي جو مرشد هو، אتي رهندو هو لك کي موقعو ملي ويو ۽ چيائ دوم א شيخ ”هاڻ 

تائ موجود آهي ۽ אڃان عالئي جي ننڍي فت کان ته אڳئ ڏينهن جان ڇڎאئي سون پر فتنئه عظيم 
سليم شاهه هكدم شيخ . “אهو آهي شيخ عبدא جيكو عالئي جو پ ۽ مرشد آهي

. جڎهن شيخ عبدא אتي پهتو ته سنئون سڌو بيهي אلسالم عليكم كيائ. وصوف کي گهرאيوم
خوאه سندس گردن جهكائي چيو ته بادشاهن کي سالم هن طريقي كبو  نيٺ سندس خ

אهو سالم جيكو سنت آهي ۽ جيكو אصحاب א ”אن تي شيخ گرجدאر آوאز ۾ چيو . آهي
مون کي كنهن ٻي سالم جي خ  کانسوאءِ آهي ۽ אن ئي  کي كندא هئا سو אهو ملسو هيلع هللا ىلصجي رسول
سليم شاهه کي אن تي سخت كاوڙيو ۽ سندس אشاري سان سندس فوج هن א “ .كانهي
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، مكن ۽ ل سان مارڻ شروع كيو، تان جو بيهوش ٿي ويو جيستائ . جي عاشق کي אچي لٺ
 .هوش هئس ته هيءَ آيت پئي پڑهيائ

ََّنا אۡغِفۡر لََنا{ ۡت אَ  ِ  َرאفََناِאسۡ ذُنُوبََنا وِ  َرب ِّ ۡ  َدאَمَناَאقۡ ۡمِرنَا َوثَب ۡ  َعلَى نَاُصرۡ َوאن ۡ  مِ قَوۡ אل  }کَاِفِرينَ אل
بخش  کي ۾ אسان جي بيجا ھلت مك۽ אسان جي ) بخش(אسان کي אسان جاگناہ  رب، جا אسان אي( 

ءَ ٹجي  افرنكثابت قدم رک ۽ אسان کي  کي۽ אسان   )3:147قرآن  .يڏتي فتح  و

لك کان پڇيو ته شيخ عبدא ڇا ٿو چوي، جنهن تي جوאب ڏنائ دوم א : سليم شاهه 
 h را 5 אهو ٻڌي سليم شاهه ننهن کان . يع توهان کي ۽ אسان کي كافر ٿو كوٺي،  را ؤ 

ستائ سندس مالزم تيستائ بزرگ کي ماريندא رهيا جيته چوٹيءَ تائ غصي ۾ وٺجي ويو ۽ پوِء 
 .هو وڃي پنهنجي خالق حقيقي سان نه مليو

ن حق پرس مٿان ظلم كيا ۽  علماِء ُسوپتو نه آهي ته אهڑن حكمرאنن ۽  كي
ن ک هك گهڑي به آرאم كرڻ نه ڏنو! مارאيائون . جيستائ حق پرست زنده هئا ته هنن ظا

ن رسايو آهي، نقصان  جهڑوאسالم کي  مگر . كافرن به نه رسايو تهڑوغلط دي ۽ دنيوي ره
اِء אهي مصيبتون ۽ موت منظور هو، אن كري  ،אالهي عاشقن کي ن جي אطاعت گذאر ٿيڻ  ظا

 .سٺيائونسڀ كجهه ص سان پئي 

hِم  ا ِن hا   ق ا: 9
aا   رب   ہر ِ  زاِہ8

ند تنهنجو ته يئهك قتل کي مون۾  وههڏ جي عشق هنكڎجي(   .آهيان אحسا
אن مان رب يا  )؟آهي وههڏ وڑهكאن ۾ ويچاري زאهد جو  آهيان، ح

انه ۽ كڌن طريقن سان א جي عاشقن کي جيكي پيڑيو ويو، شهيد كيو  جنهن ظا
عالمه אقبال هنن خون آشام . ويو ۽ سندن خون ناحق وهايو ويو، تنهن جي حد آهي ۽ نه حساب

 :درندن الِء ئي چوي ٿو
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  a êC    @ڈ    
  êؤ@ ؤh:اش    

ع كيو هئائ  لك الِء چيو وڃي ٿو ته אيڎي دنيا دولت ۽ سون  دوم א شيخ אالسالم 
ن ۾ به لكائي رکيو  ، بلكه آبائي ق جو نه صرف گهر جي پيت ۾ بند كرאئي رکيو هئائ

تناכ هئي مگر א پاכ طرفان جيكا هن. هئائ . جي ذلت وאري پڇاڙي ٿي سا به ع
كيڎאنهن وئي سندس شيخ אالسالمي، كيڎאنهن وئي سندس عزت، ساري دنيا وٽ هن الِء 

 .کانسوאِء كجهه به كونه هو ۽ ڦٹكار نفرت

 ) شاهه. (ياٿولهاائيڃو،دينڻاركدنيا
 

ن  אڄوكن. مياب ڏאڍي آهيناياب ناهي ته به ك جيكڎهنروحانيت جي جنس  ۾ پ
אهي  پربندא  هجن، متقي  ۽ وڏא א تعا جا نيك سندنكن آهي ته . روحانيت אڻ لڀ آهي

 ته جائيدאد كاهيءَ سعادت . صفتون ته ذאتي آهن، كنهن کي ورثي ۾ كونه ملنديون آهن
۽ كٿان آڻي سگهندو جا  كينئنتنهنكري אڄوكو پ אن کي  !جو ورثي ۾ ملي كانهي

ض پنهنجو ڀرم رکيو ويٺو آهيكالهه א وאرن  مگر אسان جا ساده لوح . وٽ هئي؟ هو ته 
 :אهڑي سادي مريد الِء عالمه אقبال فرمائي ٿو. مسلمان אن آبائي عقيدت ۾ هلندא ۽ ڳهندא ٿا אچن

h  6  8   رؤرؤ  @ دہ 
ےا : êC  @ ëê @  

  

 .ي ک پنهنجي אصل منصب ٿو ياد ڏياريان אٿارمسلمانن کي אن نڀاڳي ننڈ م אقبال

 ë ز م   a    ںê >   aر 
اِب ااز  ااِبں:  ںا:اِبں:

 .) ڳمان جا نشيگهري جي  ڈگهري نن ،ڈنن گهري ر،ك تعم جي دنيا۽  ٿא وري معمار جا حرمאي (
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†13  
  وطن، وطنيت ۽ قوميت 

وطن جي عزت ۽ عظمت خاطر هو پنهنجي جان به قربان  ۽ وطن هر אنسان کي پيارو آهي
و ۽ هك فرد کي پنهنجو گهر پيارو . كرڻ الِء تيار هوندو آهي ک هك پکيءَ کي پنهنجو آ

جنهن سرزم تي אنسان پيدא ٿيو آهي، ج ساري زندگي . آهي ته وطن جي ته ڳالهه ئي نرא آهي
نا رکي  ۽ پنهنجي אوالد، دوس ۽ هموطنن سان گذאري ٿو جنهن مٹيءَ ۾ هو دفن ٿيڻ جي دل ۾ 

بت هك قدرتي ڳالهه آهي ان”عربي ۾ قول آهي . ٿو، אن الِء  يع وطن . “حب אلوطن من אال
ان جو جزو آهي وني كن ٿا. جي حب به א ءَ جو אظهار هيٺئ   :فارسي ۾ به حب אلوط

 ں ِؤ از ِک
 ں9 ر ؤ ؤ ازرِ 

  ،کان به آهي كجي مل سليمان حضرت يءَ ٹم جيوطن (
 .)آهي به کان گل جي نازبوءِ ۽  سنبل به وڈنك جو وطن

وطن الِء حب ته فطري ۽ الزمي آهي، مگر وطنيت ۽ قوميت جا אصطالح مغربي سياست 
اد آهن ۽ אن سياست ئي دنيا کي جهنم زאر بڻائي ڇڎيو آهي ۽ سياسي مغربي سياست . جي א

نظريئي مطابق جيكڎهن هك طاقتور قوم ٻي هك كمزور قوم تي ظلم كري، אن جي 
باشندن کي ذليل ۽ تباهه كري، אن قوم جي وسيلن، ذريعن، معيشت ۽ سياست تي قبضو 
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كري، بلكه جي چاهي ته אن قوم جي سرزم تي قبضو كري ته אهو سندن وطنيت ۽ 
بت تصوركئي وڃي ٿيאها ۽  قوميت جي تصور ۽ تقاضا مطابق جائز آهي  .وطن جي 

، جيكڎهن אنگريز هندستان تي غاصبانه قبضو كن، هندستان جي دولت ک ي لٹ
جهن، ملك جي باشندن کي غالم بڻائي رکن ۽ هندستان کي جاهل ۽ غ مهذب 

يا  جيكڎهن אنگريزن خالف كو آزאديءَ جو نعرو بلند كري ته אن کي ڦاهيءَ چاڙه
تقاضا ۽ אعلىٰ تعليم يافته אنگريز به  ع אها آهي مغربي قوميت جي تهאماڻيو  كم אزكم جيل
אيشيا ۽ آفريقا جي  وאرא گالرتن فرאنس، אٹلي، هالينڈ، يا پجيكڎه. אن تي فخر كن ٿا

. آهي وطن پرس ع ٺاه ته אهو به ) (coloniesملكن کي مفتوح بڻائي، پنهنجو بيٺكون 
فيد فام قبضو كري، אتان جي باشندن کي مستقل غالم بڻائ جيكڎهن ڏکڻ آفريكا تي س

دن الِء ضروري آهي جي تقاضا ته אهو به قوميت  .۽ موجوده تهذيب ۽ 

هوريت جا سڀ  جيكڎهن آزאديءَ بعد هندستاني حكومت אخالق، אنسانيت ۽ 
انه ۽ آمرאنه قبضو كري  وطن پرس ؛אصول پائمال كري، ليكا لتاڙي، كشم تي ظا

عوאم ۽ هر شهر، ڳوٺ، گلي، كوچي ۾ حريت پسندن، אمن پسند شهرين، غريب  جي نا ۾
به هندستان دنيا جي  پوءِ ته  ،وڃي لُٹي لڄ، عورتن جي كيو وڃي معصوم ٻارن جو قتل عام
هوريت آ کي ڦاڙي ردي جي ٹوكريءَ  جيكڎهن אقوאم متحده جي ٺهرאءُ . هيوڏي ۾ وڏي 

پرאڻي بابري مسجد جيكڎهن پنج صديون . ڻ وאرو كونهي۾ ڦٹو كري ته אن کان كو پڇ
ته אعلىٰ تعليم يافته هندستاني  يوڃ وكوس كي جو نهزאر مسلمان نکي مسمار كري ٻ

 .تنقيد وطن سان غدאري۽ אن تي  ع قوم پرس آهي به ستدאنن وٽ אهاسيا

بدر جيكڎهن فلسط تي يهودين کي زوريءَ قابض كرאئي ۽ אتان جي باشندن کي در
جيكڎهن . جائز قرאر ڏئي ٿي و جديد نظريوج خاכ بسر كيو وڃي ته אن کي وطنيت

كري  مٿان حكم هالئ ۽ אنهن کي غالم كمزور ملكن (super powers) طاقتون مها
 .ته אهو به جائز آهي ليک
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هوريت جي نا ۾ شيطاني ِאهي آهن مغرب جي تصور مطابق و طنيت، قوميت ۽ نام نهاد 
ون جن אنسان ذאت کي هر طرح سان تباهه كيو آهي ۽ تعجب آهي جو אن بعد به وאيركار

وطنيت ۽ قوميت جا ببانگ دهل نعرא هڻي ساده لوح عوאم کي بيوقوف بنائڻ جي كوشش 
قوميت جو تصور ئي אهو آهي ته صحيح يا غلط مگر منهنجو ملك سڀ کان . كئي ٿي وڃي

 ي تلق ضرور كري ٿو پرאسالم حب אلوط ج (.Right or wrong, my country first) .אول
 .هيٿو پاڙنه  سبق كوאسالم هن قسم جي قوميت ۽ وطنيت جو 

   تصور جو اقبال
ب وطن  بت هئي جيكا كنهن وڏي ۾ وڏي  ي ئي  عالمه אقبال کي به وطن سان אي

دאر ٿو . کي هئي عالمه هندستان خالف سازش كندڙن بابت پنهنجي هموطنن کي خ
 :كري

 ٓا ؤا  ں،دا:ؤ
دی: ںñ  رےوں@ : @  ñ ٓا

אنگريزن سان  ،هو م جعفر کي غدאر ٿو كوٺي، جنهن سرאج אلدوله سان غدאري كري
אهڑي طرح صادق به غدאر آهي، جنهن هندستان جي . ، سون تي سيڻ مٹاياكري زبازسا

אنگريزن کي  جي ش ٹيپو سلطان سان غدאري كرير عظيم فرزند ۽ آخري אميد ميسو
אقبال چوي ٿو ته وطن سان غدאري אهڑو ته ناقابل معا جرم ۽ گناهه . هندستان جو مالك بڻايو

אهڑא جعفر مري نه ويا آهن، . كندوآهي جو دوزخ به אنهن غدאرن کي قبول كرڻ کان אنكار 
 . خطرو آهن مگر سندن بدروح هميشه زنده آهن ۽ وطن الِء وڌيك

êCن آ ؤ h رؤح اؤ ز      زہhد 
h االںاال hںاال ںاز رؤح    ںزú ااناز 
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 .جعفر ۽ صادق جهڑא غدאر אنسان ذאت، دين ۽ وطن الِء شرم جو باعث آهن

Bدق از د ل    h از 
ِ ِ،آدم6 ِ،úد6   ؤ6

جو مشهور ترאنو به אقبال ئي چيو هو، جنهن کي هندستاني אڄ ڏينهن تائ ڳائيندא به هندستان 
 .אچن ٿا ۽ گڎوگڎ אقبال کي گهٹ وڌ ڳالهائيندא به رهن ٿا

  راںؤاںےر
 ñ  ñراں5†ؤہاس  

بت رچيل آهي، پ ر وطنيت ۽ قوميت جا ظاهر آهي ته אقبال جي رڳ رڳ ۾ وطن جي 
بت ۽ . مغربي تصور حب אلوط جي هم معنىٰ نه آهن אنهن جو سياسي مفهوم אنسان ذאت جي 

دאرآهن אسالم ۽ تصوف ته אنساني ۽ ب. يبرאدريءَ جي برعكس آه . אالقوאمي برאدري جا علم
ڻ אقبال جو چو. قوميت جو تصور אسالمي אخوت ۽ تصوف جي تعليم جي سرאسر خالف آهي

آهي ته پنهنجو مقابلو مغرب جي قومن سان نه كريو، ڇاكاڻ ته אنهن جي جوڙجك ۽ سندن 
 .وאري نظريي جي متضاد آهي ملسو هيلع هللا ىلصتصور رسول א

امس  :ا    : h ëêبا
  ر<ولِمñ  : ص

دאر هاڻي حب אلوط جي آڙ وٺڻ لڳا حاالنكه وطن . مغربي قوميت ۽ وطنيت جا علم
بت جو نيك جذبو ۽ אصول ته אصل کان حاوي هو، مگر هاڻي قوميت جي אهڑي تصور  جي 

بت جي جذبي کي به بگاڙي ڇڎيو  .وط 

سنڌ كڎهن وڃي  .كڎهن كهڑيون آهن ته كڎهن كهڑيون ملك جون حدون
هندستان كڎهن . كشم سان لڳندي هئي، ته هاڻي وڃي سکر جي پريان پوري ٿي ٿئي
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ن حصن ۾ ورهايل هو، אن تي جدא جدא بادشاهه يا مهارאجا حكومت كندא هئا ۽ كي
تيار ملك هئا جڎهن אنگريز پهتا ته ساري هندستان کي فتح كري هك ملك . אهي خود

ويه صديءَ ۾ . ٺاهيائون، אن حد تائ جو سنڌ، برما ۽ سري لنكا به אن جو حصو بڻجي ويا
 .ڻجي ويابرما ۽ سري لنكا אلڳ אلڳ ملك ب

אهڑي طرح دنيا ۾ . ع ۾ هندستان جي تقسيم ٿي ۽ אهو ٻن ملكن ۾ ورهائجي ويو1947
א نوאن ۽ ننڍא ملك وجود ۾ אچي رهيا آهن ۽ אنسان ذאت تقسيم ٿيندي ٿي رهي אن مان . كي
ن قوميت ۽ . ظاهر آهي ته ملكن جون حدون אنسان ٺاهي ٿو ۽ אهي وقت بوقت پيون بد

. في دنيا ۾ فتنو ۽ فساد ڦهالئي، אنسان ذאت کي پاڻ ۾ ويڑهائي ڇڎيو آهيوطنيت جي مغربي فلس
الفت كندي  د مدني  مؤالناאقبال وطنيت جي مغربي مفهوم جي کلم کال  هندستان (حس א

ع ۾ هيٺ طرح 1937کي ) جي مهتمم ۽ عادאرאلعلوم ديوبند جي وڏي ۾ وڏي دي درسگاه 
ت ۽ وطنيت جي حق ۾ אنڈين نيشنل كانگريس جي شديد تنبيهه كئي جڎهن هن قومي

 :همنوאئي ۾ بيان ڏنو

ز ا ر  ‘ úد ëؤرê  6  @ ز د ñا ا  ú  ê  9 ا @   
a8a  a8 : ؤدêC از ؤ    ê  h:  م    a ز 

 ëê  ٰ:را ں êCدú êاؤ  ُ   ا    م @ ی : ؤا: 
אن آهي، نه خ جي رمزن جي دين تائאڃان  کيعجم (  دא حس مان ديوبند ته آهيان ح
وك !يٿ هيٺ مان وطن قوم ته ريك وٿ وאعظ انت مبنر مد عربي ي   .آهي אڻڄاڻ کان مقام جي ملسو هيلع هللا ىلصنه 
 .)آهي אهيگمر ٻي سڀ ته پهت نه אتي جي آهي، دين ته ئي אهو جو پهچاءِ  ٽو ملسو هيلع هللا ىلصمصطفىٰ  کي ڻپا

  ذات سان پيار  انسان
صوف کي پنهنجي دنيوي وطن سان پيار ضرور آهي، پر حقيقت אها آهي ته אهي א 

هو . پاכ جي ساري جهان جا شهري آهن، ڇو ته ساري كائنات א تعالىٰ جي خلقيل آهي

More Books Visit : www.iqbalkalmati.blogspot.com



  ‡وطن، وطنيت ۽ قوميت  

319 
 

ت אللعا كري אنسان ذאت ڏאنهن موكليو  ملسو هيلع هللا ىلصرب אلعا آهي، حضور پاכ جن کي ر
א تعالىٰ אنسان کي سندس پيءُ ماءُ کان به گهڻو وڌيك پيار ٿو كري، پوِء چاهي . هئائ

ان  عقيدو هجي،  ياكهڑي به مذهب ۽ ملت سان وאسطو رکندڙ هجي، كهڑو به سندس א
نه אتي  .كهڑي به سرزم سان تعلق رکندڙ هجي، كهڑي به سندس ذאت پات يا رنگ هجي

 .فرق آهي كو ري ۽ گوري جوكا وري عجمي ۽ عربي جو نه

سچا صو خدא مست آهن، پوِء אهو عارف رومي هجي يا شاهه صاحب، ٻنهي جو 
بت ۾ مستغرق آهن جو تصور هيٺ  رومي ؒ مؤالنا. طريقو به א وאرو آهي ڇو ته هو אالهي 

و چٹو آهي، جو אن الِء كنهن شرح جي ضرورت ئي كانهي  :شعرن ۾ אي

 ê  ا aں ےêCد را    aم   ë ê  د ëê ë :ê   دا 
 ëê a8  ë êh:  ë ê:  ë êh 9    ëê  از 5ن  ë ê دا کاز ا :  
 ëêاز  ë مê  از  ë ê  ر   ا کاز  h:  ë ê  از ëê    از 

ن  êC  ں ëê ë  úê   ں،   ں ال      از 
ر دؤ د    ا   ،     ،دا  ،    م دؤ  را د دم:از 

 !گ نه مسلماننه  يهودي، نه عيسائي آهيان نه ؛انڻاڃس وٿه ن به کي ڻپا مان جو آهي معاملو ڇا مسلمانوאي ( 
ر  جو برنه  ،جو رڀאو نه جو אولهه نه ان مان ئي آيو آهيان يل،كجو پيدא  نهنك نه جو؛نه    .نه وري آ
  .مان כنه ئي خرאسان جي خا مان ۽ عرאق نه جو؛نه سقسينا  جونه بلغاريه  ،جو نه چ ،جو هندستان نه

  ؛منهنجو نشان بي نشان آهي، انكالم انكم منهنجو
  .آهي جان جي ڀس جو آهيان مان אن مان جان، نه مٿא جسم نه

  !آيا نظر كه جهان ئيٻ ڇڎ يكڍ دوئي مان ڻپا هنڎج
 .)وٿ يانڎئي کي س ك۽ ه وٿ سانڏئي  كه و،ٿ انڻاڃس ئي كه ،ڳوليان ٿو كه

ك چوندو ته هن جو كنهن قوميت ۽  ؛توهان پڑهيوته مستانه  ءِ روميءَ جو نعرهعارف 
 .اڻپ هئيبس אنسانيت ئي سندس سڃ! وڙو آهي يا وطنيت سان كو وאسطو
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کي  سڄي عاאهڑي طرح شاهه سائ به ج سنڌڙي کي ٿو دعائون كري ته אن سان گڎ 
هنن جا رستا جدא . هو به אنهيءَ منزل جو رאهي آهي. آخر ته هو به روميءَ جو معتقد آهي! به

ءَ کان كوه دور آهي! آهن ئي كونه  .ڀٹائيءَ جي دل تعصب، كدورت، نفرت ۽ تنگ د

 وאر؛ يائك وאري جي، نڻאڈمان يٹمو
 אر؛ڌچو يٿ سڏؤچ آئيون، ڻوس ونڄو

 ؛مغرب پار يونڻم يك ي،ڏ אستنبول ويئيون يٿא يك
 سار؛ رقندين لهن يك تي، چ نكمچ يك
 אر؛ڌقن يك ابلك يك تي، روم ويئيون رمي يك
 گرنار؛ يٿم نڑگ يك دکن، يك دهلي يك
 ار؛كب انكبي ناڏ تان، جيسلم ج نهك
 ولهار؛ وسايا تان، ٽوكعمر אچي نهك

، سائينم  ار؛كس ڌسن يٿم رينك سدאئ
 .رينك آباد ڀس عا دلدאر، تون دوست

אنسانيت جي آفاقي نظريي بدرאن مغرب جا قوميت ۽ وطنيت جا سياسي فلسفا ۽ فكر 
ائي אهي دنيا ۽ .ئي ته ساري دنيا ۾ فت ۽ فساد، گوڙ ۽ گهمسان جي جڑ آهن אنسانذאت کي 

شاهه صاحب ساري عا . ڳنڍڻ جي، אنهن ۾ ويڇو وجھڻ ۽ جدאئي پيدא كرڻ جا سبب آهن
جڎهن تصوف خود آفاقي آهي ته . شاهه صاحب شاعر به هو ته صو به. کي آباد ڏسڻ ٿو چاهي

بت جو پيام آهي ۽ ساري جهان جو خ خوאه آهي. سندس شاعري به آفاقي آهي . هو مهر ۽ 
بت سان ٹمٹار آهي سنڌ کي به دعائون ٿو كري ته شل آباد ۽  אنسان ذאت الِء سندس دل 

شاهه صاحب کي ڏک ٿو ٿئي . شادאب هجي پر ٻ ملكن کي به خوشحال ڏسڻ ٿو چاهي
ي پروڙ به كانهي خلوقات کي پک جي  .جڎهن ڏسي ٿو ته هن אشرف א

 ؛۾ ڻپا ننڇپرت نه  وتن، يوك رڳو
 .وڻگه ٺمي هئانڻام ن،ڑپکيئ پسو
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א پاכ جو درويش هميشه سچ ڳالهائيندو آهي، حق جي ڳالهه كندو آهي، چاهي 
 :بقول אقبال. بيزאر هوندא آهن هنجا خوאه پرאوאكري کانئس پن אنهيءَ كنهن کي وڻي يا نه وڻي، 

  êë h ں  êë د h5 êëاس:êë a8êë hا درؤ
ã    ا   ñ ش ña  ê   êë   @ ز

بورين ۾ مبتال آهي،  تلف قسم جي  אنسان ذאت مصيب ۾، مرضن ۾ ظلم ۽ ج ۾ ۽ 
بت كانهي . تنهنكري אن جي خدمت كرڻ ع عبادت آهي جنهن کي אنسان ذאت الِء 

کي אنهن سان پيار آهي، جن کي خدא جي بندن سان پيار  عالمه אقبال. سو جانور کان بدتر آهي
ءَ جي تصور کان كوه ڏور آهي. آهي  .אسالم تعصب ۽ تنگ د

ےا 6@  ñارؤںa ں ñh   ñ رے رے  
 ñا5اس ؤںا @5ں6   5 ر 6   6

يز  .كانهي هنن وٽ אنسان ذאت جي كا تفريق ۽ 

   تصور جو وطن و صوفين
א تعالىٰ هِيءَ جهان خلقيو آهي، אن ۾ رهڻو آهي ۽ هتان جي عارضي زندگي به هن جي 

אنسان جو . پرصوف کي هن زندگيءَ سان دل بستگي كانهي. حكمن مطابق گذאرڻي آهي
جسم . يאصل وطن אهو آهي جتان هو آيو آهي، تنهنكري אتان الِء سامان سفر تيار كرڻو آه

ته ڇا مان توهان جو رب نه ”جڎهن א تعالىٰ روحن کان پڇيو، . ته فاني آهي مگر روح باقي آهي
صوف جي عقيدي مطابق “ .بيشك تون אسان جو رب آه”ته روحن جوאب ڏنو، “ آهيان؟

אسان جو روح پكاري رهيو آهي ته هو جسماني قيد ۾ بند آهي ۽ هو وאپس پنهنجي אصل 
چاهي ٿو مگر شاهه صاحب جن فرمائ ٿا ته هيءَ پكار אسان جا گاڏها كن ڏאنهن موٹڻ 

 . ٻڌي كونه ٿا سگهن
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 نيج؛ڳ ياٻ يك نك ي،كڻو هاڏگا نك هي
 .يڑالڳ سندي پريان يج،ڻس ڻسا تن

دود كري شاهه  سر مارئيءَ جي بي جي حقيقت کي هكڑي سطحي معنىٰ تائ 
دود قوميت ۽ وطنيت جو تنگ لباس ب وطن . سگهجينه ٿو پهرאئي  کي  شاهه صاحب 

سطحي معنىٰ منزل نه آهي، ڏאكو آهي حقيقت تائ . ضرور هو پر وطن پرست كونه هو
دود رهندي ته حقيقت تائ رسائي نه ٿي . پهچڻ الءِ  جهه אن تائ  جيكڎهن سوچ ۽ 
 !هيءَ شاهه جي حب אلوط آهي نه وطن پرس. سگهندي

 ساهه؛ يانڏ ساري جي کي، وطن وאجهائي 
اه؛ك مَ  قيد ،۾ بند منهنجو بت  ر
اه؛ڌ مَ  אرڌ ري، پرينءَ  يڻيهياڏپر  אر
 اه؛ٿم مئيءَ  يٹم جي، رٿ وسائجانءِ  يٿڌ
 .يڏ مل هڑم اه ته پساهه، ئيٿ پويون جي

علم אدب جي ڄاڻن کي خ آهي ته شاهه صاحب هك عظيم صو شاعر هو، 
ءَ سان سندس روحاني الڳاپو هو ۽ نه אيرאن جي فردوسيءَ فارسيءَ جي شاعر عارف رومي

بت ۾ אعتبار كري ٿو جيئن . سان جنهن رزميه شاعري كئي آهي شاهه صاحب ته مهر ۽ 
אزي فرمايو آهي  .حافظ ش

 ê  ا  اہر ؤ دارا 9
h aسœ ؤ ؤ 6ِ از  9

 .)ڇپ نه جههك يوٻ کانسوאءِ  وفا۽  پيار کان אسان ،אٿسي هيوڑپ ونهك قصو جو ندركس۽  دאرא(

۾ بيان كيا آهن ۽ אيرאني “ شاهنامي”فردوسي ئي دאرא ۽ سكندر جي جنگ جا قصا 
. پر نه رومي ۽ شاهه ڀٹائي אن قسم جي شاعري كئي آهي. قوميت جا אفسانوي گيت ڳايا אٿئ

صن ۽ تشبيهن جي ذريعي درحقيقت אسان جا ٻئي عظيم صو شاعر كائنات جي رאزن کي ق
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אردو ۽ فارسيءَ . سندن مقصد عوאم کي عشقيه دאستان ۽ كهاڻيون ٻڌאئڻ نه آهي. بيان كن ٿا
و به کڻي אالهي مشاهدي جو ڳالهيون  جي مشهور شاعر غالب به אيئن ئي چيو آهي ته كي

 .جو بيان به ضروري ٿيو پوي ) ثيلنيع ظاهري ( كجن، تاهم אن ۾ باده ۽ ساغر

    a  ِہ    
  ñ >  h: دہ ؤ    a 

 . فردوسي جي جنگجويانه شاعري جو ته رنگ ئي نرאلو آهي

œاب ؤ ر ِں
ú ÿ ا     د:  

 .)وٻڌهيءَ به  و،ٿא يونٻڌ به يونٻ و،ٻڌ انجي دאست جنگ جي رستم۽  سهرאب يڻها(

ا . كري سگهينه ٿو  كو بهشاعريءَ ۾ فردوسي جو مقابلو بيشك رزميه  کيس 
شايد هومر کان به وڌيك هجي، مگر گناهه سندس אهو هو جو . طور مشرق جو هومر چون ٿا

 :ٻي هنڌ چوي ٿو. مشرق جو هو

س5ہؤرم آں وس  ëê زد اد  @     
س 5دارم از ا  ک ِ      س  @ ê5 ک@

  ي؟ٻڌ ٿه منهنجا جو ال ڇاکي  طوس آهي؟ اڇ ائوسكته پوِء شاه  آئي ڙاوكمون کي  هنڎج(
 !)ٺم كه جي يءَ ٹم وڳر ؟آهي ڇا وڏآ منهنجي ائوسك ؟ڇا ٿيو ته يوڙاوك ائوسك جي

كائوس بادشاهه هو، جنهن طوس کي موكليو ته رستم جا هٿ ٻڌي کيس پيش 
 .رکي نه ٿيوאسطو  كو بهشاعري صوفيانه شاعريءَ سان پر هن قسم جي . كري

جيكڎهن سڄي سر مان هك ٻه بيت كڍي پيش كبا ته پوِء شاهه جي شاعريءَ 
جيكڎهن سڄو رسالو پڑهبو ته شاهه جي شاعريءَ جي خ . جو مقصد ئي فوت ٿي ويندو

ڄاڻو  شاهه صاحب نه صرف تصوف جو. يا كم אزكم אهو سر پڑهڻ بعد پتو پوندو. پوندي
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ين صو شاعر به روميءَ جي قول مطابق پرينءَ جي . هو، پر روشن ضم درويش به هو ته به
 .حقيقت ٻ جي قصن مان معلوم كجي

aآںêC ِ a8اa ںد
 êںا د6ِ  در  آ

ن جي رאز ۽ رمزن جو بيان  جو آهيאهو  به(  .)يجك ذريعي قصن جي ٻدل

قصا ته عمر مارئي، سسئي پنهون، . ئي رستو אختيار كيو آهي به אهوشاهه صاحب 
كهاڻ . سهڻي ميهار، ليالن چنيسر، مومل رאڻي جا آهن، پر אنهن سڀ ۾ پرينَء جي پچار آهي

بوب حقيقي آهي ازي آهي پر صوفياڻي حوא سان אهو  رسا جي بي جون به . ۾ ته אهو پرين 
ئي  مگر باط نه رڳو وڌيك خوبصورت آهي پر ُאها. ي ٻي باطهك ظاهر :ٻه معنائون آهي

 :شاه صاحب سر مارئي ۾ فرمائي ٿو. سندس شاعري جو אصل روح ۽ پيغام آهي

 ري؛ يهڏ ڀس يانڙسا ،ڻها يونڻيڀ ڌهن هي
 ؛ڻاك جهانگ انڄجه يٿ ،ہٖ אصل لىא يرجع شيءِ  لك
 .جوملكملپسان،ڻاڀپنهنجيريڀ

َء جو حوאلو بڻايو ويو آهي ك کي حُ ر ۾ جيكڎهن مل جي ِڇ مارئيءَ جي سُ  ب אلوط
ته אن جي روحاني تشريح ۾ وري مل روح جو אصل وطن آهي، عمر نفس آهي ۽ مارئي روح 

پنهنجي אصل  روح رڙي ٿو ته مان ته نفس جي قلعن ۽ كوٹن ۾ بند آهيان، مون کي ڇڎيوته. آهي
 .کان وאعدو كيل آهي سان روز אلست يسان مالن، ڇو ته אنه

 پيوم؛ نك جڎهن م،كبرب אلست
، قلب بلىٰ  قالو  چيوم؛ تت هڎت س
.سهيچنڑوچن وييوم،كويرتنه

 אن אصل کي شاهه صاحب. قرآن پاכ ۾ آهي ته هر אنسان پنهنجي אصل ڏאنهن ورندو
َ  اً تحقيقمل جو روپ ڏنو آهي، مگر אهو  ظاهرאً ته ن جي روح کي روאح آهي، جيڎאنهروح אال
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شاهه صاحب אن אصل وطن جي . جي آهي هيءَ دنيوي زندگي ته چند ڏينهنَ . ڇك آهي
 .حديث وري وري پئي دهرאئي آهي

جڎهن . سسئي وאري دאستان ۾ شاهه صاحب وطن جي وڌيك وضاحت كئي آهي
پنهون كيچ مكرאن ڇڎي אچي ڀنڀور ۾ رهي ٿو ۽ سسئيءَ سان شادي ٿو كري ته هو ڏאڍو 

ڇو ته سندس . پنهنجو پيءُ، ڀائر، مٹ مائٹ ۽ خود وطن به وسري ٿو وڃيکانئس ۽ خوش آهي 
پنهنجي ظاهري وطن كيچ مكرאن تي حكومت كرڻ کان وڌيك . پرين ڀنڀور ۾ آهي

بوب آهي وري جڎهن پنهونءَ کي سندس . ڀنڀور ۾ كپڑא ڌوئڻ پسند ٿو كري ج سندس 
ته سسئي به ڀنڀور ۽ پنهنجي وطن سنڌ کي אلودאع ڀائر ۽ جت ڀنڀور مان کڻي مكرאن رאهي ٿ ٿا 

. چئي، ُسکن وאري دنيا ڇڎي، كيچ مكرאن ڏאنهن پنهنجي پرين پنهل جي ڳوال ۾ نكري ٿي
אن عشق جي رאه ۾ سڀ ڏک، אهنج ۽ مصيبتون אک تي رکي پنهل کي هٿ كرڻ الِء برپٹن ۽ 

نهنجي ساهيڑين کي چوي هيءَ نازכ، نفيس ۽ پاكدאمن عورت پ. جبلن ڏאنهن روאني ٿئي ٿي
ٿي ته مون سان كابه نه هلي، ڇو ته رس جو رڻ، رڃ ۽ مصيبتون ڏسي متان منهنجي پنهل کي 

بوب خالف هك لفظ به ٻڌڻ گوאرא . كو پارאتو ڏئي  :كري نه ٿيهوءَ پنهنجي 

 ؛س هلي امونكمتان  ،ڃس يڄس! سرتيون
 ؛ڃر يڳر رאئو يانڳא  و،ڻگه ڌپن ناهه، يڻپا

 .کي پرينءَ پارאتوئيڏاك،ڃאمريمتان

 آخر پرينءَ کانپوِء هن ڀنڀور ۾ رکيو ئي ڇا .آهي زهروطن ڀنڀور هن الِء سندس هاڻي 
 .دوزخ جي دونهي کان عالوه ٻيو كجهه به كونهي ته אتي ؟هيآ

 ؛دوزخ جو دونهون ،۾ ورڀنڀ هن ينرڀ
 אجاريو؛ يڻآريا جو ور،ڀنڀ هو برو
 .۾ روڀنڀ هن بري ا،ڃها ٿ אڎهي
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 ؛אبهو تان وڀڄ ورאن،ڀنڀ ينرڀ
 .پرאئيا سور سرت ان،ڳما אن يڳא 

صوف جو אهو عقيدو آهي ته א سان  .مطلب ته אصل وطن ۽ ماڳ אهو آهي ج پرين آهي
ئي حقيقت رومي ۽ شاه سائ قصن، كهاڻ ۽ رمزن  قرب ئي جنت آهي ۽ دوري دوزخ ۽ אها
 .ق کي ذهن نش كرאئڻ جي كوشش كئي آهيذريعي بار بار ورجائي سالك ح

ر بي كنار آهن پر پاڻي جي مٿاڇري کي نگاهن جو  مثنوي ۽ شاهه جو رسالو ته 
عام . ي۾ پهچندؤ ته پوِء ئي حقيقت کلند مركز يا حد نه بڻايو، بلك אن ۾ غوאصي كري تهه

منجھانئس بي بها  مثال ئي وٺو، ِسپ ٻاهرאن ته كجهه به نه آهي، پر אن کي جيكڎهن کولبو ته
 :عارف روميءَ جو چوڻ آهي ته. موتي ملندو

 a ا   a   ِ : زa ا êCںاراںآhِف
رؤہد:ہa  ا د  ں آ: ز h ںا   ؤ 

. آهي غالب كيڌو معنىٰ  אندرونيجي  אن ته ڻاكاڇ آهي، ظاهر جيئن جهو نه אيئن کي כپاقرآن (
אن جهه۽  سوچ سيڏ کي جنهن آهي، خزאنو يوٻ كه אندرجي  אن  .)اٿ نڃو يٿ ح

جهو ازي אسان نه  ن ته אها جدא ڳالهه آهي، مگر هي ٻئي بزرگ אسان کي אسان جي 
جهائ ٿا، جيئن אستاد شاگرد کي جهڻ الِء אسان کي . سوچ مطابق  صوف جي كالم کي 

ندو، نه ته אنهن جي אصل سوچ، فكر، مقصد ۽ معنىٰ جي خ نه אنهن جي گهرאين ۾ وڃڻو پو
 . پوندي

عارف رومي هن جهان کي هك قيدخانو تصور كري ٿو ۽ باربار چوي ٿو ته هن 
 :قيدخاني مان پاڻ کي آزאد كرאيو

ا6 ں ú ا ان ؤ  ز ن ز
a:ہBان ن رد را ؤاؤ ز
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 .)يٿ آزאد مان قيد אن۽  بچاءِ  کي ڻپا آهيون، بندي אسان جههمن جنهنآهي  قيدخانو كه دنيا هيءَ (

فارسي شاعر . صوف وٽ وطن جو مقصد ئي אهو وطن آهي جتان هو אصل آيو آهي
 .كهڑي نه خوبصورت אندאز ۾ אن جو אظهار كيوآهي

م  ú ا :a ؤ :hاق ؤ    ؤ 
  م  را اؤآؤú ا

 .)ونهيكنالو  كو بهجنهن جو  آهي אهو وطن هي ناهي، شام۽  عرאق مصر وطن هيءَ (

حضرت سلمان فارسيَء  ملسو هيلع هللا ىلصعاشق رسول. حقيقت ۾ هيءَ سارو معاملو عشق جو آهي
 ، سلمان אبن אسالم אبن ”کان جڎهن سندس حسب نسب ۽ شجرو پڇيائون، تڎهن جوאب ڏنائ

پوِء هنن وٽ جڎهن عربي ۽ عجمي جو فرق ئي אسالم كڍي ڇڎيو، ته “ !אسالم אبن אسالم
صوف جي رאهه ته عشق جي رאه آهي، كٿي به حسب . حسب نسب ۽ شجرא بي معنىٰ آهن

 :جاميءَ خوب فرمايو آهي مؤالنامشهور صو شاعر . نسب کي جاِء كانهي

ک یق ۃ6 :B 
ر 5 úِںراہ úں ا  aی   

  ؛جامي رك כتر کي نسب حسب ته وئ يٿ غالم جو عشق هنڎج(
 .)رکينه ٿو  אهميت اك جو يڻفال ٹپ وڻفال۾  رאه هن

. אتي خاندאني ۽ قومي فخر کي پڇندא ئي كونه، ڇو ته אهي به هك قسم جا بت آهن
 :אتي نيك عملن کي ڏسندא جيئن א پاכ فرمايو آهي

ۡ  ِאنَّ َאکَۡرَمکُۡم ِعنَد אِ {  }قَاکُۡم َאت
 )49:13قرآن  .وٿ رکي تقوىٰ אهو آهي جو  کان عزت وאرو ڀس ٽא و(

 )شاه(  .لهيجو وهي سو  ذאت، ندאڇپ ونهك
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